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Förkortningar
As Arsenik  
B Bor  
BDT BadDiskTvätt  
BOD Biochemical Oxygen 

Demand   
Cd Kadmium  
Co Kobolt  
Cr Krom  
Cu Koppar  
Hg Kvicksilver  
IPP Integrerad produktpolicy  
K Kalium  

LCA Livscykelanalys  
Mn Mangan  
Mo Molybden  
N Kväve  
Ni Nickel  
P Fosfor  
Pb Bly  
Pe Personekvivalenter  
S Svavel   
TS Torrsubstans  
V Vanadin  
Zn Zink  

Läsanvisning. I kapitel 5 ges Naturvårdsverket syn på mål samt strate-
gi för att uppnå målet. Här finner ni de bakomliggande tankarna till
de förslag som ges senare i rapporten. I avsnitt 1.3 i sammanfattning-
en finner ni även en sammanställning av viktiga slutsatser i uppdra-
get, som också ger en bild av vilket resonemang som förts.

Den som vill läsa vilka förslag till åtgärder som ges, finner alla des-
sa i kapitel 6. I detta kapitel ges både viss bakgrund och förs diskus-
sion om varför förslagen läggs. Kapitlet är uppdelat i fyra avsnitt, var-
av de tre första motsvarar inriktningarna i den strategi som ni finner i
avsnitt 5.2, dvs. 1) öka återföringen, 2) minska tillförda föroreningar
och 3) minska risken för smittspridning. Det fjärde avsnittet innehål-
ler viktiga kompletterande åtgärder som påverkar i riktning mot mer
än en av de tre inriktningarna. Förslagen finns även sammanfattade i
avsnitt 1.4. Avsnitt 6.1 innehåller även det förslag till delmål för fos-
foråterföring som vi har haft i uppdrag att ta fram.

Kapitel 3 innehåller bakgrunden till att Naturvårdsverket fått det-
ta uppdrag och hur vi genomfört det, samt vilka avgränsningar vi
gjort. Kapitel 4 ger en bredare bakgrund när det gäller sakområdet. I
Kapitel 7 ges en bredare konsekvensbeskrivning.
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örord. Frågan om slamanvändning på åkermark och möjlighe-
ten att utnyttja näringen i avloppet har varit aktuell under flera 
decennier. Frågan har varit svårlöst och rymmer såväl genuina 
målkonflikter som intressemotsättningar och skilda åsikter be-

roende av värderingsmässiga grunder. Trots statsmakternas uttalade
ambitioner om kretslopp och att Sveriges reningsverk, i ett interna-
tionellt perspektiv, genererar ett slam med lite föroreningar, finns det
i delar av samhället en tveksamhet mot slamanvändning.

Under senare år har alternativa system för att återföra växtnäring
från avlopp till jordbruk utvecklats, system som förväntas bryta kopp-
lingen mellan återföring av näringsämnen och föroreningar.

Naturvårdsverket har fått regeringens uppdrag att utreda frågorna
om miljö- och hälsoskyddskrav för avloppsslam och dess användning
samt om återföring av fosfor. Arbetet har utförts i samråd med Social-
styrelsen, Smittskyddsinstitutet, Konsumentverket, Jordbruksver-
ket, Statens Veterinärmedicinska Anstalt, Livsmedelsverket och Ke-
mikalieinspektionen. Boverket och Statens va-nämnd har lämnat
synpunkter på materialet. Företrädare för livsmedelsproducenter,
konsumenter, vatten- och avloppsverk, avfallsaktörer, miljöorganisa-
tioner och andra berörda har beretts möjlighet att delta i arbetet. Myn-
digheterna och ett stort antal organisationer har deltagit i såväl projek-
tets planering som i olika referensgrupper och vid seminarier. 

Uppdraget redovisas till regeringen den 15 december 2002.
Ett förslag i form av ett arbetsmaterial har varit utsänt på remiss un-

der tiden 11 juni–26 augusti 2002. Efter remissbehandlingen har för-
slaget till aktionsplan fortsatt beretts i samråd med myndigheterna
samt företrädare för vatten- och avloppsverk, livsmedelsproducenter
samt jordbruksrörelsen. Naturvårdsverket har därefter tagit fram den
nu redovisade aktionsplanen som härmed överlämnas till regeringen.

Inom uppdraget har ett antal underlagsrapporter tagits fram som
finns tillgängliga på Naturvårdsverkets hemsida.

Arbetet har bedrivits som ett verksprojekt på Naturvårdsverket.
Helena von Knorring har varit projektledare fram till februari 2002
och efterträddes av Egon Enocksson. Simon Lundeberg har varit bi-
trädande projektledare. Caroline Schönning, Smittskyddsinstitutet,
har arbetat fram avsnittet om smittskydd.

Stockholm i december 2002
För Naturvårdsverket
Lars-Erik Liljelund Egon Enocksson
Generaldirektör Projektledare
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1. Sammanfattning och slutsatser



Bakgrund
iljömålskommittén föreslog i sitt betänkande Framtidens 
miljö – Allas vårt ansvar dels att 75 % av fosforn från avfall 
och avlopp senast år 2010 skulle ingå i kretsloppet mellan 
stad och land, dels att den beslutade kvantiteten skulle

kunna återföras till jordbruksmark eller annan produktiv mark utan
risk för hälsa och miljö. I den följande miljömålspropositionen gör re-
geringen bedömningen att fosfor från organiskt avfall och avlopps-
slam bör ingå i kretsloppet på det sätt som kommittén beskrev, men
att det för närvarande saknas tekniska underlag som möjliggör ett
kvantitativt och tidsatt delmål för denna fråga.

Naturvårdsverket fick därför i uppdrag att i samråd med berörda
myndigheter och intressenter utreda frågorna om miljö- och hälso-
skyddskrav för avloppsslam och dess användning samt om återföring
av fosfor. Denna aktionsplan utgör redovisningen av detta uppdrag.

Övergripande mål och strategi
Aktionsplanen utgår från visionen om en framtid där utvecklingen är
hållbar och miljökvalitetsmålen är uppnådda. Eftersom många av de
förslag och behov som presenteras i denna aktionsplan är kopplade
till genomförandet av åtgärder för att uppnå miljökvalitetsmålen, så
kommer nedanstående mål att ha samma tidsramar för genomföran-
det. Dessa ska vara uppnådda inom en generation.

Arbetet med aktionsplanen har utgått från att utreda motiv för och
möjligheter till återföring av fosfor från avlopp. Under arbetets gång
har även indikationer på att andra näringsämnen kan vara viktiga att
återföra framkommit. Det är utifrån dessa utgångspunkter som ned-
anstående mål, formulerat som ett tillstånd, har utarbetats.

Långsiktigt mål
Näringen i avlopp återförs till mark, där näringen behövs, utan risk
för hälsa eller miljö
Detta innebär bl.a. att
– avloppsfraktionerna har en sådan kvalitet, med avseende på ren-

hetsgrad, att de kan återföras utan risk för hälsa eller miljö,
– näringen i avlopp kan återföras både till åkermark och annan

mark där näring behövs,
– användning av andra gödselmedel ersätts.
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• Vad som avses med »utan risk för hälsa eller miljö« behandlas yt-
terligare i avsnitten 6.2 och 6.3, vad gäller spridning av metaller och
organiska ämnen samt smittskydd. Även andra risker för hälsa och
miljö ska undvikas. Detta gäller t.ex. risken för övergödning och
risken för att den biologiska mångfalden påverkas negativt.

• På lång sikt är målet att alla näringsämnen i avlopp som det är möj-
ligt i praktiken att återföra också återförs. Hur stor andel av nä-
ringsämnena i avlopp detta utgör beror bland annat av den långsik-
tiga inriktningen av systemlösningar.

Som delmål på vägen mot det långsiktiga målet föreslås

2015 ska minst 60 % av fosforn i avlopp återföras till produktiv
mark, varav minst hälften bör återföras till åkermark.

Som en del i strategin för att nå det långsiktiga målet har tre inrikt-
ningar preciserats som avgörande för möjligheten att nå målet. De åt-
gärder som införs ska därför syfta mot:

1. Ökad återföring av fosfor och andra näringsämnen från avlopp.
2. Minskad mängd tillförda föroreningar till åkermark och avlopp.

(För att nå överensstämmelse med det långsiktiga målet, bör ambitio-
nen vara att denna punkt utökas från att gälla åkermark till att gälla
all mark.)

3. Minskad risk för smittspridning.

Fem områden har identifierats som viktiga för att genomföra strate-
gin:
• Stegvis utveckling mot målet
• Kontinuerlig uppföljning, utvärdering och revidering
• Successivt höjda mål för återföring och skärpta regelverk
• Utveckling av system och metoder (av befintliga och nya typer av

avloppssystem och metoder för behandling av avloppsfraktioner)
• Genomförande av kompletterande åtgärder (t.ex. informationsin-

satser och att åstadkomma en dialog mellan aktörer)

Kommunerna kommer att ha en viktig roll i det strategiska arbetet.
Som stöd för att på bästa möjliga sätt omhänderta avloppsfraktioner-
na, bör kommuner använda nedanstående anpassning av avfallshie-
rarkin (Regeringens skrivelse 1998/99:63) när man beslutar hur dessa
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slutligen ska hanteras. Det första alternativet överensstämmer med
det långsiktiga målet. Dock kommer det av olika anledningar på kort
sikt, och även i vissa fall på lång sikt, att förekomma avloppsfraktio-
ner från vilka näringsämnen inte kommer att kunna återföras, t.ex. på
grund av lokala, regionala eller strukturella förhållanden, därav de öv-
riga alternativen.

Anpassning av avfallshierarkin för avloppsfraktioner
Den som beslutar om hantering av avloppsfraktioner ska:
1. I första hand välja en hantering som ger återföring av näringen.

Om detta ej är möjligt:*

2. I andra hand välja en hantering där åtminstone energin eller ma-
terialet utnyttjas.

Om detta ej är möjligt:*

3. I sista hand välja att låta avloppsfraktionen gå till kvittblivning,
där varken näringen, energin eller materialet utnyttjas.

Viktiga slutsatser i uppdraget
Behov av fosforåterföring från avlopp. Återföring av fosfor från avlopp
till åkermark och annan produktiv mark är av stor vikt. Skälen till det-
ta är främst de miljöproblem i form av övergödning som uppstår när
näring från avlopp annars hamnar på annan plats, miljö- och resurs-
problem som är förknippade med gruvbrytning och gödselmedelstill-
verkning samt på lång sikt den begränsade mängd brytbar fosfatmi-
neral som finns i världen.

Fosfor och andra näringsämnen. Regeringens uppdrag till Naturvårds-
verket har fokus på återföring av fosfor. Utredningen visar dock att
det finns starka skäl till ett bredare synsätt med återföring av fler nä-
ringsämnen, förutom fosfor främst svavel, kväve och kalium. En ensi-
dig fokusering på fosfor kan leda till suboptimering i ett långsiktigt
kretsloppsperspektiv. Även andra resurser i avloppet, som humusäm-
nen och essentiella grundämnen, bör uppmärksammas som långsik-
tigt viktiga att återföra.
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Naturvårdsverket anser att det är av vikt attstudera det totala fosfor-
flödet i samhället och återföring från även andra källor än avlopp, lik-
som möjligheten att hushålla och anpassa tillförseln efter behovet. Ett
så brett angreppssätt har dock inte varit möjligt inom detta uppdrag.

Tillförseln av fosforgödsel till svenskt jordbruk har minskat dras-
tiskt de senaste decennierna, från ca 50–60 tusen ton/år under 70- och
80-talen till under 20 tusen ton de senaste åren. Den uppgödsling
som skett av svensk åkermark under lång tid, i kombination med den
fosfor som tillförs djurgårdar via foder, är den främsta orsaken till det
begränsade behovet i dag.

De klart största flödena av fosfor i organiskt material förekommer
inom jordbruket. Relativt stora flöden av fosfor går från jordbruket till
livsmedelsindustrin, varifrån en del återförs till jordbruket som foder.
Slaktavfall m.m., som i dag är belagt med olika användningsrestrik-
tioner och där återvinningsmetoderna är oklara, svarar för ett stort flö-
de, jämförelsevis upp mot hälften av den fosfor som finns i det totala
avloppet i Sverige. Stora mängder fosfor finns i den apatitmalm som
bryts i Norrbotten och överstiger vida Sveriges nuvarande behov. Re-
lativt stora fosforflöden finns också kopplade till massaindustrin och
användningen av biobränslen. Försök har gjorts att kvantifiera de oli-
ka flödena, men det återstår att närmare utreda möjligheterna till en
ökad återföring av och hushållning med denna fosfor.

Användning på åkermark och annan mark. Naturvårdsverket anser att
näringen från avloppet ska återföras till produktiv mark där tillförsel
av växtnäringsämnen behövs. På lång sikt kan man anta att detta i
praktiken innebär åkermark. Där näring från avlopp används på så-
dant sätt att handelsgödsel ersätts uppnås enligt vår mening i allt vä-
sentligt syftet med att sluta kretsloppet för näringsämnen.

Minskad tillförsel av föroreningar till mark. Användning på åkermark av
de avloppsfraktioner som finns i dag, är generellt sett inte långsiktigt
förenligt med miljömålet Giftfri miljö med tanke på nuvarande inne-
håll av föroreningar. Övergripande styrmedel såsom arbetet med mil-
jömålet Giftfri miljö och kemikalielagstiftning förväntas samverka
med förslagen i denna utredning så att användningen av avloppsfrak-
tioner långsiktigt blir förenligt med miljömålet Giftfri miljö. Därmed
bedöms användningen av avloppsfraktioner på åkermark vara accep-
tabel på såväl kort som lång sikt vad avser tillförda metaller och orga-
niska föroreningar samt smittskydd. Det finns också ett stort behov av
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strategi och styrmedel för skydd vid övrig användning på mark. Detta
behov bedöms även omfatta flera andra avfallsslag, vilket kräver att
ytterligare underlag sammanställs och att fler aktörer involveras.

Tillförsel av organiska föroreningar till åkermark via avloppsfrak-
tioner bedöms inte på kortare sikt motivera krav i generella regler. I
detta skede behövs mer underlag för att ta fram relevanta styrmedel
riktade mot exempelvis produkter, handel och verksamheter anslut-
na till avloppsnätet samt användningen av avloppsfraktioner på mark.
Därför förslås att en mer omfattande övervakning och kartläggning av
både kända och mindre kända organiska föroreningar genomförs.

I syfte att komplettera och förtydliga miljömål och miljöbalken lyf-
ter Naturvårdsverket fram vägledande principer för användning av
avloppsfraktioner på åkermark. Långsiktigt bör halter av ej essentiel-
la metaller i jordbruksmarken inte öka, utan balans mellan bort- och
tillförsel skall råda. Som ett första delmål bör halterna i åkermark inte
fördubblas i högre takt än per 500 år senast år 2025. Tillförda grund-
ämnen vilka medför en fördubblingstid kortare än 500 år föreslås
övervakas eller regleras. Från 2025 bör delmål för ännu längre för-
dubblingstid införas. I enlighet med innebörden i Giftfri miljö ska
halterna av naturfrämmande ämnen i miljön vara nära noll inom en
generation. Tillförsel av metaller eller naturfrämmande ämnen får in-
te ske till en nivå som innebär att människors hälsa eller ekosyste-
mets funktioner påverkas negativt. En mer restriktiv hållning före-
slås gälla ämnen som kan medföra oacceptabel effekt på miljö eller
människors hälsa. Långsiktiga krav på kvaliteten hos avloppsfraktio-
ner bedöms vara viktiga att definiera. 

Skärpta miljö- och hälsoskyddskrav. Tillförsel av kadmium till åker-
mark är en ytterligare viktig aspekt vid användning av avloppsfraktio-
ner. Studier pekar på att redan dagens kadmiumintag innebär risker
för negativa hälsoeffekter. Därför föreslås gränsvärden för kadmium-
tillförsel som innebär att det från år 2020 finns förutsättningar att
uppnå balans mellan till- och bortförsel av kadmium från avlopps-
fraktioner i delar av landet med högre bortförsel. Balans för kadmium
på åkermark bör krävas generellt senast 2025 utifrån regionalt eller
lokalt underlag. Avloppsfraktioners bidrag till kadmiumintaget är
dock mycket begränsat Eftersom det finns andra avsevärt mer bety-
delsefulla åtgärdsmöjligheter för att minska befolkningens kadmi-
umintag än att ytterligare begränsa tillförseln till åkermark via av-
loppsfraktioner, anser Naturvårdsverket att det finns behov av en
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samlad strategi för att begränsa befolkningens kadmiumintag. Vi fö-
reslår att silver och tenn begränsas, dels genom regler för tillförsel till
åkermark, dels genom regler för halter i avloppsfraktioner. Dessa re-
gler bör införas från 2005 i syfte att påbörja minskning av tillförseln
respektive ökad källsortering i avloppssystemet. Silver och tenn har
identifierats som potentiellt toxiska grundämnen vilka kan tillföras
åkermarken i relativt stora mängder med avloppsslam. Skärpningar
föreslås även för kvicksilver för att minska tillförseln till åkermark

Naturvårdsverket bedömer att nuvarande hantering av avlopps-
fraktioner inte medför ett tillräckligt smittskydd och föreslår därför
ökade krav på behandling och fler begränsningar vid användning på
mark. Eftersom smitta kan spridas till människor och djur, oavsett an-
vändningsområde, föreslås kraven omfatta användning av avlopps-
fraktioner på all mark. Det föreslås även vissa krav på smittskydds-
kvaliteten på avloppsfraktioner samt på åtgärder för att hindra återin-
fektion.

Återföring berör hela samhället. Förutom successivt skärpta gränsvär-
den för avloppsfraktionerna krävs kraftfulla åtgärder inom ett flertal
områden och av en mängd aktörer för att återföringsmålen ska nås.
Arbetet för en giftfri miljö, specifika åtgärder hos kommuner och an-
dra aktörer, liksom ökad medvetenhet hos konsumenter och företag
är exempel på förutsättningar för att målen ska kunna nås. Miljöarbe-
tet inom eu och internationellt är också av avgörande betydelse dels
för att minska mängden föroreningar i produkter som påverkar av-
loppsfraktionerna, dels för att minska nedfallet av föroreningar som
förutom den direkta belastningen på åkermarken även påverkar dag-
vattnets kvalitet.

Arbetet med att minska föroreningarna i avloppet är samtidigt en
viktig drivkraft för att avgifta samhället och bidrar till uppfyllandet av
miljömålet Giftfri miljö.

System för återföring… Det är Naturvårdsverkets uppfattning att åter-
föring av näring från avlopp, med beaktande av förslag i denna utred-
ning, kan ske genom fortsatt slamspridning. Det krävs dock väsentli-
ga kvalitetsförbättringar för merparten av dagens slam för att långsik-
tigt uppnå målet Giftfri miljö. Förutsättningarna för att uppnå dessa
kvaliteter varierar och det råder därför osäkerhet om i vilken omfatt-
ning traditionell slamhantering kan utvecklas för att nå målen. En an-
nan möjlighet att uppnå målen är att bygga ut sorterande system, vil-
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ka fångar upp relativt mycket näringsämnen, men avsevärt mindre
mängd föroreningar jämfört med dagens slam. Ett ytterligare alterna-
tiv är att använda sig av någon teknik som utskiljer näringsämnen ur
avloppsfraktionen, antingen från avloppsvattnet, från slammet eller
ur aska från slam som förbränns.

…behöver utvecklas… Återföring av näringsämnen från avlopp kräver
ett långsiktigt och målmedvetet arbete. Vi anser att arbetet med ut-
byggnad av näringsåterförande system måste vara välgrundat och
långsiktigt hållbart, såväl miljömässigt som ekonomiskt och socialt.
De system som studerats inom uppdraget har olika svagheter som in-
nebär att det finns tveksamheter om deras långsiktiga hållbarhet. Det
krävs fortsatt forskning och teknikutveckling, och att olika system ut-
vecklas, byggs och utvärderas i större skala, innan en mer allmän in-
troduktion sker.

…beslutas lokalt… Kommunerna har ansvar för att välja de lösningar
som passar lokalt, den enskilda kommunens eller regionens förutsätt-
ningar, och som leder mot det långsiktiga målet. T.ex. kan en stor-
stadsregion behöva andra lösningar än en mindre kommun, före-
komst av industrier kan kräva speciella system osv. Tillgång eller brist
på omgivande åkermark kan vara en annan faktor.

En avgörande faktor för att nå återföringsmålen är ökad acceptans
för att använda avloppsfraktioner som gödselmedel på åkermark. Ac-
ceptansfrågan är viktig och behöver vägas in i bedömningen av sys-
tems långsiktiga hållbarhet. Acceptansfrågorna kräver gemensamma
ansträngningar från olika aktörer.

…och medför ökade kostnader. Kostnaderna för att återföra näring från
avlopp kommer sannolikt att öka avsevärt jämfört med nuvarande ni-
vå oavsett vilka system som utvecklas. Kostnaderna är dock svåra att
beräkna, såväl vad gäller åtgärder som krävs för att uppnå ett accepta-
belt slam, som beträffande utveckling och införande av sorterande
och fosforutvinnande system, då detta inte är beprövad teknik. Kost-
naderna varierar också mellan olika system beroende på typ av kalkyl,
företagsekonomisk eller samhällsekonomisk, och beroende på hur
miljökostnaderna beräknas. Särskilt stora kostnadsskillnader fram-
kommer om systemens nytta mäts som återföring av samtliga närings-
ämnen eller om nyttan mäts som enbart återföring av fosfor. Även om
underlagsmaterialet indikerar stora osäkerheter kan ändå generellt
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sägas att sorterande system är dyrast och att kostnaderna för de stude-
rade fosforutvinnande systemen är i stort sett inbördes likvärdiga och
något dyrare än direkt slamanvändning. Noteras ska att kostnader för
att nå långsiktig acceptabel slamkvalitet inte medräknats förutom
kostnader för hygienisering och att det finns ytterligare system som
utvecklas och som inte har bedömts inom uppdraget.

Teknikutveckling och testning av olika systemlösningar i större
skala är enligt Naturvårdsverkets bedömning en förutsättning för att
olika alternativ bättre ska kunna värderas samhällsekonomiskt och
därigenom göra det möjligt att nå återföringsmålen till rimliga kostna-
der. Det är inte rimligt att lägga hela denna utvecklingskostnad på en-
skilda kommuner.

Enskilda avlopp bidrar till övergödningen. För Sveriges närmare en mil-
jon enskilda avlopp finns anledning till en hög ambitionsnivå när det
gäller återföring av näringsämnen. Behov av åtgärder finns generellt
då avloppen i glesbebyggelse svarar för en mycket stor tillförsel av
fosfor till sjöar och vattendrag. Samtidigt bör förutsättningarna för
återföring vara goda på grund av avloppets kvalitet och då systemen
ofta ligger i jordbruksnära områden. För att återföring ska ske i gles-
bebyggelse behöver dock olika strukturella frågor om bl.a. ansvars-
fördelning klargöras och utvecklas.

Viktiga styrmedel. För planering och utbyggnad av långsiktigt hållbara
avloppssystem anser Naturvårdsverket att avloppsplaner är ett strate-
giskt styrmedel som bör utvecklas, t.ex. som en del av de kommunala
översiktsplanerna.

Ökad kunskap behövs generellt när det gäller flöden av förorening-
ar i samhället och deras effekter. Ett flertal utredningar föreslås i syfte
att ytterligare klargöra omfattningen och betydelsen av förorenings-
flöden som kan hamna i avloppet.

Styrmedel för slambehandlingsmetoder utan direkt samband med
återföring har endast berörts översiktligt. Vid förbränning av slam ser
Naturvårdsverket emellertid ett behov av tidsbegränsade nya till-
stånd i de fall fosfor inte tas tillvara. Deponering bedöms vara reglerat
i tillräcklig omfattning, medan förslag till allmänna råd och vägled-
ning för kompostering remitteras till 1 januari 2003. Lagring, jordtill-
verkning och vassbäddar är exempel på ytterligare metoder där be-
hov kan finnas av vägledning eller allmänna råd.

Det sker en snabb teknikutveckling inom området, både nationellt
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och internationellt. Likaså förändras kunskapsläget och förutsätt-
ningarna, exempelvis genom arbetet med nya eg-direktiv. Med an-
ledning av detta föreslår Naturvårdsverket uppföljning, utvärdering
och revidering av aktionsplanen inom några år.

Aktionsplanens förslag i korthet
I denna aktionsplan redovisas förslag till mål, delmål, strategi och åt-
gärder. Vissa ytterligare behov av åtgärder tas också upp. De åtgärder
som införs ska leda i en riktning som överensstämmer med de tre stra-
tegiska inriktningar som preciserats (se 5.2.1):
• Ökad återföring av fosfor och andra näringsämnen från avlopp (6.1)
• Minskad mängd tillförda föroreningar till åkermark och avlopp

(6.2)
• Minskad risk för smittspridning (6.3)
Som en del i strategin har även fem områden, viktiga för genomföran-
det, identifierats (se 5.2.2). Dessa är:
• Stegvis utveckling mot målet
• Kontinuerlig uppföljning, utvärdering och revidering
• Successivt höjda mål för återföring och skärpta regelverk
• Utveckling av system och metoder
• Genomförande av kompletterande åtgärder

Utifrån dessa punkter sammanfattas aktionsplanens förslag, samt det
ytterligare behov av åtgärder som identifierats. Siffror i parentes hän-
visar till de avsnitt där förslagen och åtgärdsbehoven presenteras.

1. Stegvis utveckling mot målet
Aktionsplanen syftar till att uppnå det långsiktiga målet – att näring-
en i avlopp återförs till mark, där näringen behövs, utan risk för hälsa
eller miljö. För att nå dit krävs en stegvis utveckling där ett första
grundläggande steg är att fastställa här föreslagna mål, delmål och
strategi för arbetet. Ansvaret för detta bör i ett inledande skede ligga
hos regeringen (5).

Vi föreslår också att prövningsmyndigheterna reglerar sådan hante-
ring av avloppsfraktioner där återföring av näringsämnen inte sker.
Användandet av sådana metoder är kortsiktigt och bör vara tidsbe-
gränsat (6.1.5).
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Principen om en stegvis utveckling mot målen återfinns även un-
der följande områden.

2. Kontinuerlig uppföljning, utvärdering och revidering
Naturvårdsverket föreslår att regeringen initierar en första utvärde-
ring av aktionsplanen år 2006 och att en reviderad aktionsplan tas
fram 2008 (5.2.4).

3. Successivt höjda mål för återföring och skärpta regelverk
Höjda mål för återföring. Naturvårdsverket föreslår att regeringen fast-
ställer delmål för fosforåterföring (6.1.4). Vi ser också ett behov av att
utreda möjligheter och hinder då det gäller återföring av fosfor från
andra fosforflöden i samhället (bl.a. 6.1.1). Även vikten av andra nä-
ringsämnen samt behovet av mål för dessa bör utredas (bl.a. 5.2.4,
6.1.1).

Åtgärder för att minska tillförsel av föroreningar samt risken för smittsprid-
ning. På detta område föreslår Naturvårdsverket att principer för att
använda avloppsfraktioner på åkermark tillämpas. Tillämpningen av
dessa principer innebär bl.a. förslag till en förordning, innehållande
skärpta krav, om användingng av avloppsfraktioner på åkermark. För-
ordningen innefattar smittskydd gällande all mark (6.2.2, 6.3, bilaga
2) samt skärpta gränsvärden vid användning på åkermark för halter i
avloppsfraktioner respektive tillförsel vad gäller kadmium, kvicksil-
ver, silver och tenn (6.2.3, bilaga 2). För organiska föroreningar före-
slås i detta skede förbättring av kunskapsunderlaget genom övervak-
ning och kartläggning av olika ämnesgrupper (6.2.5, 6.2.6).

Metoder för jordprovtagning bör harmoniseras (6.2.3) och organis-
ka föroreningar bör kartläggas och övervakas (6.2.5). Vidare behövs
en utredning av möjligheterna att begränsa användningen av av-
loppsfraktioner till åkermark med visst pH-värde och viss lerhalt
(6.2.3).

Tillsammans med va-branschen bör Naturvårdsverket se över be-
fintlig policy för anslutning till avloppssystemet (6.2.3, 6.2.5) och
möjligheterna att på sikt byta ut kopparledningar för dricksvatten bör
utredas (6.2.3). Naturvårdsverket bör utreda långsiktiga kvalitetsmål
samt uppföljning av nya metaller (6.2.3, 6.2.5).
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Utöver detta bör berörda myndigheter och andra aktörer undersö-
ka behovet av åtgärder inom andra sektorer för att påverka flödena av
föroreningar (6.2.4, 6.2.6). Det finns även ett behov av en preciserad
strategi och styrmedel för övrig markanvändning (6.2.1, 6.2.4). Även
här ligger ansvaret i första hand på de berörda myndigheterna.

4. Utveckling av system och metoder
Inom detta område ser Naturvårdsverket behov av en ökad kunskap
om system och metoder, samt de avfallsfraktioner eller produkter
som dessa genererar (6.1.3). Vi föreslår också att det utreds hur ut-
veckling och upp- och utbyggnad av befintliga och nya system och
metoder ska finansieras (6.1.3).

5. Genomförande av kompletterande åtgärder
Naturvårdsverket föreslår att behovet av strategisk avloppsplanering
i kommunerna utreds (6.4.1). Vi föreslår även att Regeringen/va-lags-
utredningen arbetar för att en bestämmelse införs i va-lagen med in-
nebörden att näringsämnen ska återvinnas i va-anläggningar (6.4.2).

Det finns även ett behov av åtgärder för att identifiera behov av och
åstadkomma dialog mellan aktörer på området (6.4.3). Informations-
insatser behövs också i syfte att minimera tillförseln av föroreningar i
avloppet och för att skapa en större kunskap om avloppsfraktioner
som resurs (6.4.4). Då fosfor är en global resurs bör Sverige verka för
att frågor som rör fosforåterföring uppmärksammas inom eu och in-
ternationellt (6.4 5). Naturvårdsverket överväger även att, vid behov,
ta fram vägledning för vissa hanteringsmetoder, som t.ex. lagring,
kompostering och jordtillverkning (6.4.6).
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2. Summary and conclusions
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2.1

2.2

Background
In its report »The future environment – Our common responsibility«,
the Committee on Environmental Objectives proposed firstly that 75
per cent of the phosphorus from waste and wastewater should be part
of a sustainable urban-rural eco-cycle no later than 2010, and second-
ly that it should be possible to return the determined quantity of it to
arable or other productive land without jeopardising human health
and the environment. In its subsequent Environmental Objectives
Bill, the Swedish Government makes the assessment that phospho-
rus from organic waste and sewage sludge should be part of the eco-
cycle as the committee proposed, but that there was currently no
technical basis that enabled a quantitative and time-framed target to
be set up regarding this issue.

The Swedish Environmental Protection Agency (Swedish epa)
was consequently commissioned to examine, in consultation with the
relevant authorities and stakeholders, the issues concerning the envi-
ronmental and health protection requirements for sewage sludge and
its use as well as for the restoration of phosphorus to arable land. This
assignment is reported in the form of the following action plan.

Overall aim and strategy
The action plan is based on the vision of a future in which develop-
ment is sustainable and the 15 Swedish environmental quality objec-
tives have been achieved. Since many of the proposals and needs pre-
sented in this action plan are linked to the implementation of measu-
res to achieve the environmental quality objectives, the following
objectives will have the same time-frame for implementation. These
are to be achieved within one generation.

The action plan has been developed based on a study of both the
incentive for and the possibility of recovering phosphorus from was-
tewater to restoring it to arable or other productive land. During the
project, evidence has emerged as to the importance of restoring other
nutrients as well as phosphorus. It is based on these premises that the
following objectives have been developed, expressed as a future sta-
te.



Long-term objective
Nutrients in wastewater are returned to the soil, where they are
needed and without jeopardising health and the environment.

This means, for example, that:
– wastewater fractions are of such a quality, as regards their degree

of purity, that they can be returned to the soil without jeopardi-
sing health and the environment,

– nutrients in wastewater fractions can be returned both to arable
soil and to other land where they are needed,

– use of other fertilizers will be replaced.

• The meaning of the phrase »without jeopardising health or the en-
vironment« is discussed further in sections 6.2 and 6.3, regarding
the dispersion of metals and organic substances as well as infection
control. Other risks to health and the environment shall also be
avoided. These include, e.g., the risk of eutrophication and the risk
of a negative impact on biological diversity. 

• The long-term aim is to return all nutrients in wastewater that can
be recovered back to the soil. What proportion of nutrients in was-
tewater fractions this constitutes depends on aspects such as the
long-term focus of system solutions.

An intermediate target on the way to the long-term aim has been for-
mulated.

By 2015, at least 60 per cent of the phosphorus in wastewater shall
be restored to productive soil, of which half should be returned to
arable land.

As part of the strategy for achieving the long-term objective, three fo-
cus areas have been identified as crucial to goal achievement. The
measures implemented shall therefore aim to:

1. Increase the recovery of phosphorus and other nutrients from
wastewater.

2. Reduce the amount of hazardous substances discharged to ara-
ble land and wastewater.
(To be compatible with the long-term objective, the goal should be to ex-
tend this point so that it covers not just arable soil but all land.)

3. Reduced risk of the spread of infection.
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Five areas has been identified as important for implementation:
• Gradual development towards the objective
• Continual monitoring, evaluation and revision
• Gradual raising of recovery targets and a tightening of the regulato-

ry framework
• Development of systems and methods (of existing and new types

of wastewater systems and treatment methods for wastewater frac-
tions)

• Implementation of supplementary measures (e.g. information ini-
tiatives and bringing about a dialogue among actors)

Local authorities will have an important role strategically. In order to
take care of wastewater fractions in the best possible way, local autho-
rities should adapt the waste management hierarchy described below
(Government communication 1998/99:63) when deciding on their fi-
nal disposal. The first option complies with the long-term objective.
In the short term, however, and in some cases even in the long term,
there will be wastewater fractions from which nutrients will not be re-
coverable, due to aspects such as local, regional or structural condi-
tions. Hence the need for further options.

Adaptation of the waste management 
hierarchy for wastewater fractions
Those deciding on how wastewater fractions are to be disposed of
shall:

1. Select first of all a disposal method that provides for the recovery
of nutrients.

And if this is not possible:*

2. Secondly, select a disposal method which at least provides for
the recovery of energy and other materials. 

And if this is not possible:*

3. Lastly, allow the wastewater fraction to be disposed of without
recovery of nutrients, energy or material.
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Important conclusions from the assignment
The need for phosphorus recovery. Recovering phosphorus from waste-
water and returning it to arable or other productive land is of major
importance. The reason for this is primarily to avoid environmental
problems such as eutrophication which are caused by nutrients from
wastewater otherwise ending up somewhere else or problems associ-
ated with mining, fertilizer production and in the long term the limi-
ted amount of minable phosphate minerals in the natural world.

Phosphorus and other nutrients. The Government assignment received
by the Swedish epa has focussed on phosphorus recovery. The inve-
stigation shows, however, that there is strong reason to adopt a broa-
der approach including the recovery of other nutrients as well, such as
sulphur, nitrogen and potassium, in addition to phosphorus. All too
one-sided a focus on phosphorus may lead to a sub-optimisation in a
long-term eco-cycle perspective. Even other resources present in
wastewater fractions, such as humus substances and essential basic
elements, should be highlighted as being important to recover in the
long-term.

The Swedish epa feels that it is important to study the total phos-
phorus flow in society and its recovery from sources other than waste-
water fractions, as well as the scope for economising on its use and ad-
justing its supply to suit the demand. It has, however, not been possi-
ble to employ such a broad approach for this assignment.

The supply of phosphorus fertilizer to Swedish agriculture has de-
creased dramatically over the last few decades; from about 50–60
thousand tonnes a year during the 1970s and 80s to under 20 thou-
sand tonnes in recent years. The refertilization of Swedish arable
land that has been going on for some time coupled with the phospho-
rus that is supplied to livestock farms via animal fodder are the main
reasons why the need is so limited today.

By far the largest flows of phosphorus in organic material occur in
agriculture. Relatively large flows of phosphorus go from agriculture
to the food industry, from where some is returned to agriculture as
fodder. Abattoir waste etc., the use of which is currently subject to va-
rious restrictions and for which recovery methods are unclear, is re-
sponsible for a large flow; almost half of the phosphorus found in Swe-
den’s entire sewerage system. Large amounts of phosphorus can be
found in the apatite ore mined in the north of Sweden and by far ex-
ceed Sweden’s current need. Relatively large phosphorus flows can
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also be found linked to the pulp industry and the use of biofuels. At-
tempts have been made to quantify these various flows, but the scope
for increasing recycling and economising with this phosphorus still
needs to be investigated more closely.

Use on arable soil and other land. The Swedish epa feels that nutrients I
wastewater fractions should be returned to productive soil where the-
re is a need for the supply of plant nutrients. In the long-term, we can
assume that this corresponds to arable land in practice. Using waste-
water nutrients in such a way as to replace artificial fertilizers will in
our opinion and to all intents and purposes close the nutrient eco-cy-
cle. 

Reduced supply of hazardous substances to soil. The use of existing was-
tewater fractions on arable land is not generally compatible in the
long run with the environmental quality objective A non-toxic environ-
ment, bearing in mind their current hazardous substance content.
Comprehensive instruments, such as the promotion of the Non-toxic
environment objective and chemicals legislation, should work in tan-
dem with the proposals in this report so that the use of wastewater
fractions will in the long term be compatible with the aforementio-
ned objective. The use of wastewater fractions on arable land has
hence been deemed acceptable both in the short and the long term as
regards discharged metals and organic pollutants as well as infection
control. There is also a major need for infection control strategies and
instruments regarding other land uses. It has been ascertained that
this need also covers several other waste categories, which necessita-
tes the compilation of more background material and the involve-
ment of more actors.

The discharge of organic pollutants to arable land via wastewater
fractions is not felt to justify requirements in general regulations in
the short term. At this stage, more background material is needed to
be able to develop relevant instruments aimed for example at pro-
ducts, trade and operations connected to the sewerage network and
the use of wastewater fractions on soil. For this reason, we propose
that more comprehensive monitoring and surveying of both known
and less well known organic pollutants be implemented.

In order to supplement and clarify the environmental quality
objectives and the Environmental Code, the Swedish epa emphasi-
ses the importance of guiding principles for the use of wastewater
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fractions on arable soil. In the long term, the levels of non-essential
metals in agricultural soil should not increase and a balance between
removal and supply should prevail. As a primary intermediate target,
levels in arable soil should not double at a faster rate than once in 500
years no later than 2025. It is proposed that discharged elements that
will cause levels to double in less than 500 years should be monitored
or regulated. Targets for even longer doubling times should be intro-
duced from 2025. In accordance with the Non-toxic environment objec-
tive, levels of alien substances in the environment should be close to
zero within one generation. Metals and alien substances may not be
discharged at levels that lead to a negative impact on human health or
the functions of ecosystems. A more restrictive attitude is proposed
towards substances that may lead to unacceptable impact on the en-
vironment or human health. It is considered important to define long-
term requirements on the quality of wastewater fractions.

Tighter environmental and health protection requirements. The discharge
of cadmium to arable land is another important aspect concerning the
use of wastewater fractions. Studies indicate that even at its current le-
vel, cadmium discharge conveys the risk of negative health effects.
We therefore propose limit values for cadmium discharge which will
provide the prerequisites for achieving a balance as from 2020 bet-
ween the supply and removal of cadmium from wastewater fractions
in parts of the country where removal is higher. A balance of cadmium
on arable land should in general be required no later than 2025, based
on regional or local conditions. The contribution to cadmium intake
made by wastewater fractions is however very limited. Since there are
other much more significant measures that can be taken to reduce the
population’s cadmium intake than to further restrict its discharge to
arable land via wastewater fractions, the Swedish epa feels that there is
a need for a collective strategy to reduce the population’s intake of
cadmium. We propose that restrictions on the discharge of silver and
tin to arable land and limits on their concentrations in wastewater frac-
tions be introduced from 2005 in order to begin reducing discharge
and increasing source separation in the sewerage system. Silver and
tin have been identified as potentially toxic elements which can be di-
scharged to arable land in relatively large amounts in sewage sludge. A
tightening of the regulations regarding mercury is also proposed in or-
der to reduce its discharge to arable land.

The Swedish epa feels that the current management of wastewater
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fractions does not involve sufficient infection control and therefore
proposes tighter requirements on treatment and more restrictions on
their use on land. Since infection can spread to humans and animals,
irrespective of the area of use, it is proposed that these requirements
cover use of wastewater fractions on all land. We also propose certain
requirements on the quality of infection control regarding wastewa-
ter fractions along with measures to prevent re-infection.

Recovery and restoration affects the whole of society. In addition to a gradu-
al tightening of limit values for wastewater fractions, powerful mea-
sures are required in several areas and by several actors if recovery tar-
gets are to be met. The Non-toxic environment objective, specific mea-
sures implemented by local authorities and other actors, along with
increased awareness among consumers and enterprises, are examples
of the prerequisites needed to achieve the targets. Environmental
work within the eu and internationally is also of crucial significance
both in order to reduce amounts of hazardous substances in products
which impact on wastewater fractions and in order to reduce the de-
position of hazardous substances which not only has a direct impact
on arable land but also affects stormwater quality.

Efforts to reduce hazardous substances in wastewater fractions are
at the same time an important driving force in the quest to detoxify
society and contribute to fulfilling the Non-toxic environment objecti-
ve.

Recovery systems… The Swedish epa is of the opinion that the recove-
ry of nutrients from wastewater fractions and returning them to the
soil, with consideration taken for the proposals in this investigation,
can be done by continuing the practice of spreading sewage sludge on
the soil. Considerable improvements in the quality of most of today’s
sludge are required, however, if the Non-toxic environment objective is
to be achieved in the long term. The prerequisites for achieving the-
se qualities vary and there is uncertainty as to the extent to which tra-
ditional sludge management can be developed to achieve the targets.
Another way of achieving the targets is to expand separation systems,
which pick up a relatively large amount of nutrients, but considerably
lesser amounts of hazardous substances, compared to today’s sludge.
A further option is to utilise some kind of technology which separates
nutrients from wastewater fractions, either from the wastewater, from
the sludge itself or from the ash from combusted sludge.
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…need to be developed… The recovery of wastewater nutrients requi-
res long-term, purposeful effort. We feel that the expansion of nutri-
ent recovery systems must be well founded and sustainable in the
long term, not just from an environmental perspective but also social-
ly and economically. The systems that have been studied as part of
the assignment have various weaknesses that bring their long-term
sustainability into question. Further research and technological de-
velopment are required and different systems need to be developed,
constructed and evaluated on a large scale, before wide-scale intro-
duction takes place. 

…decided locally… Local authorities have the responsibility for selec-
ting the solutions that suit the local or regional conditions and that
help to achieve the long-term objective. For example, a metropolitan
region may need different solutions to a smaller municipality, the pre-
sence of industrial plants may require special systems, etc. The avai-
lability or lack of surrounding arable land may be another factor.

A crucial factor concerning fulfilment of recovery targets is an in-
creased acceptance for using wastewater fractions to fertilize arable
land. The acceptance issue is important and needs to be considered
when assessing the long-term sustainability of different systems. It
also requires joint efforts from various actors.

… and will give rise to increased costs. The costs for recovering nutrients
from wastewater fractions will probably increase considerably com-
pared to the current level regardless of which systems are developed.
The costs are, however, difficult to estimate, both regarding the mea-
sures required to achieve an acceptable sludge, and regarding the de-
velopment and introduction of separation and phosphorus extraction
systems, since this technology has yet to be tried and tested. In addi-
tion, the costs vary between different systems depending on the type
of calculation, from a business economics or a socio-economics stand-
point, and depending on how the environmental costs are calculated.
There are particularly large discrepancies in costs depending on
whether the benefits of the systems are measured in terms of the re-
covery of all nutrients or just in terms of phosphorus. Even if the
background material indicates major uncertainty, it can still be said in
general that separation systems are most expensive and the costs for
those phosphorus extraction systems that have been studied are all
about the same and slightly more expensive that direct sludge use. It
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should be noted that the costs of achieving a long-term acceptable
sludge quality have not been included in the calculation apart from
the costs for hygienisation. It should also be noted that there are other
systems being developed which have not been assessed as part of this
assignment.

Technological development and the testing of different system so-
lutions on a large scale is in the Swedish epa’s opinion a prerequisite
for being able to evaluate the different options from a socio-economic
point of view and hence enable the recovery targets to be achieved at
a reasonable expense. It is unreasonable for individual local authoriti-
es to have to foot the whole bill for development costs.

Small-scale wastewater treatment facilities contribute to eutrophication.
There is reason to raise the level of ambition when it comes to reco-
vering nutrients from the close-on one million small-scale wastewater
treatment facilities in Sweden. There is a general need for measures
since treatment facilities in sparsely populated rural areas are respon-
sible for considerable discharges of phosphorus to lakes, rivers and
streams. At the same time, the prerequisites for recovery should be
good as a result of the high quality of such plants and their proximity
to agricultural land. Various structural issues, such as the division of
responsibility, must be clarified and developed before recovery can
take place in sparsely populated rural areas.

Important instruments. To plan and expand long-term sustainable was-
tewater systems, the Swedish epa feels that wastewater management
plans are a strategic instrument that should be developed throughout
the country. 

Greater knowledge is generally needed as to the flows of hazardous
substances in society and their effects. Several investigations are pro-
posed in order to further clarify the scope and importance of hazar-
dous substance flows that can end up in wastewater fractions.

Instruments for sludge treatment methods without a direct link to
recovery have only been discussed in passing. Regarding the com-
bustion of sludge, the Swedish epa sees, however, a need for fixed-
term, new permits in those cases where phosphorus is not taken care
of. It is felt that landfilling has been regulated to a sufficient extent
and proposals for general guidelines on composting are being circula-
ted for comments prior to 1 January 2003. Storage, soil manufacture
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and reed-beds are examples of further methods where general guide-
lines may be needed.

Technology is developing fast in this field, both national and inter-
nationally. The level of knowledge and the prerequisites are likewise
changing, for example as a result of new ec directives. For this reason,
the Swedish epa proposes that the action plan is followed up, evalua-
ted and revised within a few years.

The action plan proposals in brief
Proposals for objectives, intermediate targets, strategies and measu-
res are put forward in this action plan. Further necessary measures are
also discussed. The measures implemented should lead us in a direc-
tion that is compatible with the three specified strategic aims (see
5.2.1): 
• Increased recovery of phosphorus and other nutrients from sewage

(6.1)
• Reduced amounts of hazardous substances discharged to arable

land and wastewater (6.2)
• Reduced risk of the spread of infection (6.3).

Five areas, considered important for implementation, have been
identified as part of the strategy (see 5.2.2). These are as follows:
• Gradual development towards the objective
• Continual monitoring, evaluation and revision
• Gradual raising of recovery targets and a tightening of the regulato-

ry framework
• Development of systems and methods
• Implementation of supplementary measures.

The action plan’s proposals and the further necessary measures that
have been identified are summarised based on these five points. The
figures in brackets refer to the section where the proposals and neces-
sary measures are presented.
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1. Gradual development towards the objective
The aim of the action plan is to achieve the long-term objective – to
return nutrients in wastewater fractions to the soil, where they are
needed and without jeopardising human health or the environment.
Gradual development, the first stage of which is to establish objecti-
ves, intermediate targets and strategies for the work, is needed to
achieve the long-term objective. The responsibility for this at an in-
troductory stage should be borne by the government (5).

We also propose that the licensing authorities regulate the treat-
ment of wastewater fractions in which nutrients are not recovered.
The use of such methods is only for the short-term and a time limit
should be imposed on them (6.1.5).

The principle of gradual development towards the objectives can
also be found in the following areas.

2. Continual monitoring, evaluation and revision
The Swedish Environmental Protection Agency (Swedish epa) pro-
poses that the government start an initial evaluation of the action plan
in 2006 and that a revised action plan be developed in 2008 (5.2.4).

3. Gradual raising of recovery targets and a 
tightening of the regulatory framework

Raised recovery targets. The Swedish epa proposes that the govern-
ment establish intermediate targets for phosphorus recovery (6.1.4).
We also see a need for exploring the opportunities and obstacles re-
garding the recovery of phosphorus from other phosphorus flows in
society (inter alia 6.1.1). The importance of other nutrients and the
need for targets for these should also be examined (inter alia 5.2.4,
6.1.1).

Measures to reduce the discharge of hazardous substances and the risk of the
spread of infection. In this area, the Swedish epa proposes that princi-
ples governing the use of wastewater fractions on arable land be ap-
plied. The application of such principles involves, among other
things, a proposal for an ordinance, containing tighter requirements,
on the use of wastewater fractions on arable land. The ordinance co-
vers infection control for all land (6.2.2, 6.3, annex 2) and tighter limit
values concerning use on arable land for cadmium, mercury, silver
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and tin levels in wastewater fractions and discharges (6.2.3, annex 2).
Regarding organic pollutants, an improvement in the knowledge ba-
se by monitoring and surveying various substance groups is proposed
(6.2.5, 6.2.6).

Soil sampling methods should be harmonised (6.2.3) and organic
pollutants should be surveyed and monitored (6.2.5). The scope for
limiting the use of wastewater fractions on arable land with a certain
pH value and a certain clay content should also be explored (6.2.3).

In cooperation with the water/wastewater industry, the Swedish
epa should review existing policy regarding connection to the waste-
water system (6.2.3, 6.2.5) and the long-term scope for replacing the
copper in drinking water pipes should be explored (6.2.3). The Swe-
dish epa should look into long-term quality objectives and the moni-
toring of new metals (6.2.3, 6.2.5).

In addition to this, the relevant authorities and other actors should
study the need for measures in other sectors in order to influence the
flows of hazardous substances (6.2.4, 6.2.6). There is also a need for a
more detailed strategy and more precise instruments regarding other
land use (6.2.1, 6.2.4). The responsibility lies first and foremost with
the relevant authorities in this respect.

4. Development of systems and methods
Within this area, the Swedish epa sees a need for more knowledge
about systems and methods, as well as about the wastewater fractions
and products that these generate (6.1.3). We also propose that the
ways in which development, construction and expansion of existing
and new systems and methods might be financed should be exami-
ned (6.1.3).

5. Implementation of supplementary measures
The Swedish epa proposes that the need for strategic wastewater ma-
nagement planning at local authorities be investigated (6.4.1). We al-
so propose that the government/water and wastewater committee of
enquiry pushes for the introduction of a provision into the Water and
Wastewater Act providing for the recovery of nutrients at water/was-
tewater treatment plants (6.4.2). 

Measures are also required to be able to identify the need for and to
bring about a dialogue among actors in the field (6.4.3). Information
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initiatives are also needed aimed at minimising the discharge of ha-
zardous substances in wastewater and at increasing knowledge about
wastewater fractions as a resource (6.4.4). Since phosphorus is a global
resource, Sweden should push for phosphorus recovery issues to be
put on eu and international agendas.

The Swedish epa is also considering, where necessary, to draw up
guidelines for certain treatment methods, such as storage, compos-
ting and soil manufacture (6.4.6).
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Bakgrund – miljömålspropositionen
Regeringens proposition Svenska miljömål – delmål och åtgärdsstra-
tegier (prop 2000/01:130) finns en diskussion angående återföring 
av fosfor till kretsloppet. Miljömålskommittén hade i sitt betän-
kande Framtidens miljö – Allas vårt ansvar (sou 2000:52) under mil-

jökvalitetsmålet God bebyggd miljö föreslagit dels att 75 % av fosforn
från avfall och avlopp1 senast år 2010 skulle ingå i kretsloppet mellan
stad och land, dels att den beslutade kvantiteten skulle kunna återfö-
ras till jordbruksmark eller annan produktiv mark utan risk för hälsa
och miljö. Regeringen gör i miljömålspropositionen den bedömning-
en att fosfor från organiskt avfall och avloppsslam bör ingå i kretslop-
pet på det sätt som kommittén beskrev, men att det för närvarande
saknas tekniska underlag som möjliggör ett kvantitativt och tidsatt
delmål för denna fråga.

I propositionen påpekas dessutom att ny teknik bör utvecklas och
införas för att skapa rena och effektiva kretslopp av fosfor. Vidare an-
ges att Naturvårdsverket bör få i uppdrag att tillsammans med berör-
da parter ta fram en långsiktig strategi för återföring av fosfor till åker-
mark. Regeringens avsikt är att senast år 2005 återkomma med förslag
till delmål för återföring av fosfor till kretsloppet.

Regeringens uppdrag till Naturvårdsverket
Regeringen gav under våren 2001 Naturvårdsverket i uppdrag att ut-
reda frågorna om miljö- och hälsoskyddskrav för avloppsslam och
dess användning samt om återföring av fosfor i enlighet med prome-
moria »Uppdrag till Naturvårdsverket om miljö- och hälsoskydds-
krav angående avloppsslam samt återföring av fosfor«, (se bilaga 1).
Denna aktionsplan utgör Naturvårdsverkets redovisning till rege-
ringen.

3.1

3.2

1. Fosforn i avlopp beräknades kunna återföras främst via slamhydrolys (2 000
ton), slam (1 600 ton) och andra tekniska lösningar (50 ton). Av beräknade 6 700 ton
fosfor i avlopp antogs därigenom en sammantagen återföringsgrad av 54 %.

I
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Genomförande av uppdraget
Uppdraget har genomförts i samråd med berörda myndigheter, samt
med deltagande av berörda organisationer och andra intressenter. Be-
rörda myndigheter och organisationer har deltagit i tidiga diskussio-
ner om uppdragets genomförande, framtagande av projektplan och
delprojektplaner samt vid samrådsseminarier om aktionsplanen. Be-
rörda myndigheter har också beretts möjlighet att lämna synpunkter
på arbetsmaterial före remiss. Ett flertal av myndigheterna samt före-
trädare för lrf och Svenskt Vatten har också deltagit i ett fortsatt sam-
råd efter remisstiden med frågor som främst berört smittskydd och
miljömålet Giftfri miljö. I arbetet har även flera referensgrupper
medverkat, kopplade till de olika delprojekten (se Bilaga 3).

Naturvårdsverket har valt att genomföra arbetet med regerings-
uppdraget som projekt i enlighet med projektplanen »Bra slam och
fosfor i kretslopp« (Naturvårdsverkets dnr 190-3619-01, Hs). Ett an-
tal delprojekt har också initierats och genomförts för att ge underlag
till aktionsplanen och förslag vad gäller miljö- och hälsoskyddskriteri-
er. Följande underlag finns publicerade som rapporter, som tillsam-
mans med övrigt underlagsmaterial finns tillgängliga på Naturvårds-
verkets hemsida.
• Organic Contaminants in Sewage Sludge, rapport nr 5217
• Land Applications of Sewage Sludge – Metals, rapport nr 5218
• Risker för smittspridning via avloppsslam – redovisning av be-

handlingsmetoder och föreskrifter, rapport nr 5215
• Kartläggning av ovanliga metaller i avloppsflöden, rapport nr 5219
• System för återanvändning av fosfor ur avlopp, rapport nr 5221
• Recirkulation av växtnäring från avlopp – samhällsekonomisk ana-

lys, rapport 5222
• Återanvändning av växtnäring från avlopp – aktörernas värdering-

ar, ställningstaganden och agerande, rapport nr 5223
• Fosforfrågan – perspektiv på hållbart nyttjande, rapport 5216
• Robusta uthålliga små avloppssystem – en kunskapssammanställ-

ning rapport 5224. (Denna rapport är framtagen utanför regerings-
uppdraget)

3.3
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Samråd och remiss
Arbetet med föreliggande aktionsplan har skett i samråd med Jord-
bruksverket, Kemikalieinspektionen, Konsumentverket, Livsme-
delsverket, Smittskyddsinstitutet, Socialstyrelsen, och Statens Vete-
rinärmedicinska Anstalt. Statens va-nämnd och Boverket har lämnat
synpunkter under arbetets gång samt remissvar.

Ett stort antal företrädare för livsmedelsproducenter, konsumen-
ter, vatten- och avloppsreningsverk, avfallsaktörer, miljöorganisatio-
ner m.m. har också deltagit på olika sätt i samrådet, vid seminarier och
i olika referensgrupper. Forskare och experter från bl.a. Chalmers
tekniska högskola, kth, slu, jti och Luleå tekniska universitet har
på olika sätt deltagit i arbetet, dels i framtagande av underlagsmateri-
al, dels i olika referensgrupper 

Ett förslag till aktionsplan i form av ett arbetsmaterial har varit ut-
sänt på remiss under tiden 11 juni–26 augusti 2002 till myndigheter-
na, berörda intressenter, ett antal kommuner och länsstyrelser samt
medverkande forskare och experter. Cirka 50 remissynpunkter har
inkommit. 

Remissförfarandet samt samråd och information om påverkans-
möjligheter som erbjudits inom projektet redovisas i Bilaga 3.

Avgränsningar och definitioner
Det materialflöde som omfattas av aktionsplanen är »avloppsfraktio-
ner«, samt i vissa delar av aktionsplanen även sådana produkter som
uppkommer efter att man i en process skiljer ut fosfor och/eller andra
ämnen ur avloppsfraktionen. T.ex. är det sistnämnda inkluderat i det
procentmål som ges, men inte i förslaget till förordning. I avloppsfrak-
tioner inkluderas slam, klosettvatten och urin från avloppsreningsverk, fler-
kammarbrunnar eller liknande anordningar som behandlar avloppsvatten
från hushåll eller tätorter, eller från andra reningsverk som behandlar av-
loppsvatten med liknande sammansättning.

I det förslag till delmål för fosforåterföring 2015 som ges är målet
uppdelat på åkermark och annan mark. Med åkermark avses mark som
används eller lämpligen kan användas till växtodling eller bete och som är
lämplig att plöjas. Det förordningsförslag som presenteras berör an-
vändning av avloppsfraktioner på åkermark när det gäller metaller
och organiska föreningar, men användning på alla typer av mark när
det gäller smittskydd. Vi pekar dock på ett behov av att utveckla en

3.3.1
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preciserad strategi och styrmedel för all användning på mark även för
metaller och organiska ämnen. Ett sådant behov berör även andra av-
fallstyper.

Aktionsplanen behandlar möjligheten till återföring av fosfor från
avloppsfraktioner (även då avloppsfraktionen har behandlats på nå-
got sätt (jmf. ovan)). Dock har indikationer på att även andra närings-
ämnen kan vara viktiga att återföra framkommit, varför vi pekar på att
de åtgärder som vidtas för att åstadkomma återföring av fosfor inte bör
hindra framtida återföring av även andra näringsämnen. Andra nä-
ringsämnen tas inte upp i aktionsplanen utöver detta, men vi vill pe-
ka på ett behov av att möjligheter och hinder då det gäller återföring
av andra näringsämnen i avlopp utreds.

Andra typer av avfall eller andra materialflöden som innehåller fos-
for eller andra näringsämnen tas endast i begränsad omfattning upp i
aktionsplanen. Inga förslag lämnas på det området. Dock vill vi även
här peka på att vi ser ett behov av att dessa flöden och möjligheten till
utnyttjande av fosforinnehållet studeras.

Avsikten har varit att aktionsplanen ska behandla avloppsflöden
från hushåll. Dock är det mycket svårt att i diskussioner och förslag
skilja dessa flöden från sådana som kommer från andra delar av sam-
hället, eftersom de tekniska systemen ofta är sammankopplade och
de avloppsfraktioner som uppkommer innehåller material från flera
delar av samhället. Av denna anledning har ambitionen att beröra en-
dast hushåll frångåtts.
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Utvecklingen av politiken
Avloppsslam – resurs i kretsloppet

takt med uttalade mål om ett effektivare resursnyttjande i samhäl-
let har även avloppsslammets innehåll av näringsämnen alltmer 
kommit att ses som en viktig resurs (Söderberg, 1999). 1990 satte 
riksdagen upp målet att slam fortlöpande skall kunna utnyttjas in-

om bl.a. jordbruket utan risker för miljö och hälsa samt att deponering
av slam bör upphöra på sikt (prop. 1989/90:100, bet. 1990/ 91:JoU16,
rskr. 1990/ 91:241). 

I Kretsloppspropositionen 1992/93:180 introduceras kretslopps-
principen, vilken säger att allt som utvinns ur naturen på ett uthålligt
sätt skall kunna användas, återanvändas, återvinnas eller slutigt om-
händertas med minsta möjliga resursförbrukning och utan att naturen
skadas. Tankarna om kretslopp utvecklades vidare under 1990-talet
och i propositionen »Svenska Miljömål« prop. 1997/98:145 formule-
rades bl.a. följande bedömning om kretsloppsanpassning inom va-
sektorn »…Regeringens bedömning: Ett framtida hållbart krets-
loppsanpassat va-system bör vara utformat så att: 
– slutna kretslopp mellan samhälle och jordbruk skapas för närings-

och humusämnen, i första hand för fosfor, 
– risk för smittspridning till människor och djur minimeras, 
– slamanvändningen inte leder till negativa hälso- och miljöeffekter,

varken på kort eller lång sikt, 
– anläggning, drift och underhåll av va-system och anslutna verk-

samheter inte ger utsläpp till luft, mark och vatten av miljö- och
hälsoskadliga ämnen som påverkar miljömålen för dessa medier, 

– användning av icke förnybara råvaror och energi för drift av va-sys-
tem minimeras och energi i avloppsvatten och/eller slam tillvara-
tas, 

– användare, konsumenter och jordbrukare har förtroende för va-sys-
temen med avseende på funktion och uppfyllelse av de angivna
kraven…«. 

I proposition »Svenska miljömål, delmål och åtgärdsstrategier« Prop.
2000/01:130, följs detta upp med skrivningarna (s174) »…Fosfor från
organiskt avfall och avloppsslam bör ingå i kretslopp mellan stad och
land och återföras till jordbruksmark eller annan produktiv mark utan
risk för hälsa och miljö. För närvarande saknas dock det tekniska un-
derlag som möjliggör ett kvantitativt och tidsatt delmål för denna frå-
ga. Som en konsekvens av uppfyllelsen av miljökvalitetsmålet Giftfri

4.1
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miljö bör dock även avloppsslam på sikt bli så rent att det kan återfö-
ras till jordbruksmark...«. I samma proposition finns också behovet av
att återföra fosfor med avloppsslam omnämnt »(s. 182)…Fosfor är en
ändlig naturresurs som i dag till stor delförsvinner ut ur kretsloppet
från stad till land på grund av att de avfallsslag som fosfor ingår i inte
tas tillvara i tillräckligt stor utsträckning. Näringsämnen, primärt fos-
for, från dessa avfallsslag ska ingå i kretsloppet mellan stad och land
och kunna återföras till jordbruksmark eller annan produktiv mark
utan risk för hälsa och miljö. De avfallsslag som är aktuella utgörs
framför allt av avfall från livsmedelsindustrin och avloppsslam, men
även av vissa andra komponenter i mindre omfattning…« 

Sammantaget visar dessa skrivningar en tydlig markering från re-
geringens sida beträffande vikten av att skapa möjligheter för att nyt-
tiggöra näringsämnen i avlopp.

Förändrade kvalitetskrav på avloppsslam
Kvalitetskraven på slam har förändrats över åren och behov av kun-
skap om avloppsslam som näringskälla i jordbruket har vuxit. De för-
sta anvisningarna för användning av slam på åkermark kom från Soci-
alstyrelsen och dominerades av hygienaspekten på användningen
(Socialstyrelsen, 1973). Mellan 1974 och 1993 reglerades använd-
ningen av allmänna råd och rekommendationer från Naturvårdsver-
ket (tabell 4.1.1). 

1993 infördes i »Förordningen (1985:840) om vissa hälso- och mil-
jöfarliga produkter m.m.« gränsvärden för slammets innehåll av Pb,

4.1.2

Tabell 4.1.1.Naturvårdsverkets rekommenderade riktvärden för halter av tungmetaller 
i slam 1979–88,1989–95 samt gränsvärden 1993 och 1998,mg/kg TS.

1979–1988 1989–1995 1993 1998
Metall (riktvärde) (riktvärde) (gränsvärde) (gränsvärde)

Cd 15 4 4 2
Cr 200 150 150 100
Cu 1500 600 600 600
Hg 8 5 5 2,5
Ni 100 100 100 50
Pb 300 200 200 100
Zn 3000 1500 1500 800
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Tabell 4.1.2. Utveckling av gränsvärden för tillförd mängd metaller till åkermark,metallhal-
ter i åkermark samt riktvärden för metallhalter i avloppsslam för användning på grönytor.

Tillförsel till åkermark Halter i jord vid
vid gödsling med slam anv. av slam  Slam till grönytor

g/ha, år g/ha, år mg/kg mg/kg TS 
(gränsvärde) (gränsvärde) (gränsvärde) (riktvärde)

Införd år 19951 20001 19951 19902

Cd 1,75 0,75 0,4 2
Cu 600 300 40 600
Cr 100 40 60 150
Hg 2,5 1,5 0,3 2,5
Ni 50 25 30 100
Pb 100 25 40 100
Zn 800 600 100 1500

1.Naturvårdsverket (1994 och 1998).Kungörelse med föreskrifter om skydd för miljön, särskilt marken,
när avloppsslam används i jordbruket. Statens Naturvårdsverks författningssamling 1994:2 (ändrad 1998:4).

2. Slam från kommunala avloppsreningsverk.Naturvårdsverket Allmänna råd 90:13

Cd, Cu, Cr, Hg, Ni och Zn. Gränsvärdena har sedan reviderats genom
successiva sänkningar av tillåtna halter, 1998 (halter i avloppsslam)
och 2000 (tillförsel till åkermark), (tabell 4.1.1 och 4.1.2).

I den överenskommelse som ingicks mellan lrf, Naturvårdsver-
ket och vav 1994 inkluderades även riktvärden för vissa organiska in-
dikatorämnen i avloppsslam som används på åkermark, tabell 4.1.3. 

Tillsammans med mätningar av slammets innehåll av näringsäm-
nena fosfor och kväve, ger detta krav på mätningar av sju tungmetal-
ler samt rekommendationer att analysera nonylfenol, summan av 7 st
pcb-föreningar samt 6 st pah-föreningar. Tidigare omfattades även
toulen. Därutöver analyserar vissa reningsverk även halterna av andra
ämnen, exempelvis silver, kobolt, cyanider, ftalater, ddt, bromerade
flamskyddsmedel och dioxiner (Levlin et al., 2001). Några av dessa
analyser är dock mycket kostsamma, exempelvis för dioxiner, varför
analyserna sker relativt sällan. 

Till följd av förändrade kvalitetskrav på avloppsslammet har även
kraven på det inkommande avloppsvattnet förändrats. Under 1980-
talet var strategin från Naturvårdsverket att lakvatten från avfalls-
upplag, utsläpp från industrier, dagvatten etc. skulle ledas till de
kommunala avloppsreningsverken (Levin et al., 2001). Men vid slu-
tet av 1991 antog Naturvårdsverket en policy vilken innebar att en-
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dast behandlingsbart avloppsvatten borde ledas till de kommunala
avloppsreningsverken (ibid.). Med behandlingsbart avloppsvatten
avsågs vatten av hushållskaraktär med ett innehåll av i huvudsak lätt-
nedbrytbara föreningar. Under 1990-talet drevs ett flertal projekt på
så väl nationell som lokal nivå för att säkerställa och ytterligare för-
bättra slammets kvalitet från de kommunala avloppsreningsverken. I
maj 1990 gav regeringen Naturvårdsverket i uppdrag att i samråd
med Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Kemikalieinspektio-
nen »upprätta förslag till program för stegvis avveckling av vissa mil-
jöfarliga organiska ämnen samt till åtgärdsprogram vad avser slam
från kommunala avloppsreningsverk«. Resultatet av uppdraget redo-
visades i rapporten »Renare slam – åtgärder för kommunala avlopps-

Tabell 4.1.3.Rekommenderade riktvärden för organiska indikatorämnen vid användning
av slam i jordbruket enligt nationella överenskommelsen (Naturvårdsverket, 1995a).

Avloppsslam Kommentar

mg/kg TS mg/kg TS
(riktvärde) (riktvärde)

Ämne 1994–1996 1997–

Nonylfenol 100 50 Relativt stor analysosäker-
het har förekommit.

Toulen 5 5 De obligatoriska mätning- 
arna avskaffades 1999 
eftersom parametern 
inte uppfyllde funktionen
som indikator till följd av 
bl.a. naturlig bildning.

Summa PAH 3 3 
(polyaromatiska 
kolväten,6 föreningar)

Summa PCB (poly- 0,4 0,4 Enstaka prov får maximalt 
klorerade bifenyler, (årsmedel- (årsmedel- innehålla 1,0 mg/kg TS.
7 föreningar) värde) värde) Vid 12 prover per år får 

maximalt 3 prover ha en 
halt mellan 0,4–1,0 
mg/kg TS.Över tiden får 
halttrenden (årsmedelvär-
det) inte vara stigande.



reningsverk« (Naturvårdsverket, 1993). Där i föreslogs bl.a. fortsatta
reningsåtgärder vid verksamheter anslutna till de kommunala re-
ningsverken och förändringar av vilka faktorer som styr hur stor
mängd slam som får tillföras åkermarken. Under 1994 kom Natur-
vårdsverkets Kungörelse (snfs, 1994:2) med föreskrifter om skydd
för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket.
Kungörelsen detaljreglerade vilken typ av slam som skulle få använ-
das inom jordbruket och hur slamspridningen skulle gå till. 

I maj 1994 undertecknade också Naturvårdsverket, Svenska
Vatten- och Avloppsverksföreningen (vav, numera Svenskt Vatten)
och Lantbrukarnas Riksförbund (lrf) den så kallade slamöverens-
kommelsen. Syftet med överenskommelsen var att stimulera an-
vändningen av kvalitetssäkrat avloppsslam som gödsel- och jordför-
bättringsmedel och att så mycket som möjligt av de näringsämnen
som finns i avloppsslam skulle ingå i ett kretslopp mellan stad och
land.Enligt slamöverenskommelsen skulle ett samråd ske mellan be-
rörda intressenter innan slam fick spridas på åkermark. I samråden
fanns representanter från jordbruket, tillsynsmyndigheter, slampro-
ducenter, konsumenter, livsmedelsindustri m.fl. Samrådsgrupperna
(länsvisa sådana) granskade analysvärden och anslutningar och beslu-
tade om slammet uppfyllde kraven enligt regelverket samt överens-
kommelsen. Slamöverenskommelsen följdes upp under 1996 (Na-
turvårdsverket, 1996a). Uppföljningen visade att andelen slam som
användes i jordbruket hade ökat efter överenskommelsen, från att ha
varit ca 20 % i början av 1990-talet till en återföring av ca 30 % under
1996. Uppföljningen av slamöverenskommelsen visade också att an-
delen slam som klarade de uppsatta kvalitetskraven hade ökat mar-
kant; från att mindre än en tredjedel av slammet året före överens-
kommelsen, till ungefär två tredjedelar under 1995. I oktober 1999
rekommenderade dock lrf sina medlemmar att inte längre sprida
slam på åkrarna, det så kallade »slamstoppet«, vilket har bidragit till
en kraftig minskning av slamanvändningen. 

VA-frågor i EU-lagstiftningen
Gällande eg direktiv (86/278/eeg) om slam är infört i den svenska lag-
stiftningen. Direktivet reglerar bland annat slammets innehåll av Pb,
Cd, Cu, Cr, Hg, Ni och Zn, samt högsta tillåtna koncentration av des-
sa i åkermark vid användning av slam (tabell 4.1.4). Tillåtna metall-
halter i avloppsslam är ca 10–100 ggr högre i direktivet än motsvaran-
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de halter i Sverige. Sverige har som flera av länderna inom eu således
infört strängare gränsvärden för såväl tillförsel av metaller som metal-
linnehåll (Levlin et al. (2001), Bringmark (2002)).

Kommissionen arbetar sedan 1999 med att revidera befintligt eg
direktiv om användning av avloppsslam på åkermark. Enligt kom-
missionens arbetsplan avser man lägga ett förslag till reviderat direk-
tiv i slutet av 2003. Arbetsdokument speglar ambitionen att reglera all
markanvändning av avloppsslam, inte bara från kommunala renings-
verk utan även från industriella reningsprocesser. Större tonvikt läggs
även på att utveckla smittskyddskriterier och begränsa användning
på olika typer av mark och odling. Vidare övervägs reglering även av
organiska föroreningar. Utifrån danska och tyska regler diskuteras
haltgränsvärden för ftalater, nonylfenol, las, pah, pcb, dioxiner och
aox. En uppdelning av mark i olika pH-klasser där tillåten tillförsel
av metaller varierar med olika pH-klasser i marken framförs. Arbets-
materialet antyder även ökade krav på tillämpning av kvalitetssä-
kringssystem. 

Arbetet med miljökvalitetsmålet Giftfri miljö förväntas leda till
förbättrad kvalitet på avloppsslammet. Eftersom kemikalielagstift-
ningen inom eu är harmoniserad, måste vägen till att förverkliga mil-
jökvalitetsmålet Giftfri miljö till stora delar också gå via eu:s kemika-
liepolitik. Denna genomgår just nu en genomgripande förändring.
eu-kommissionen presenterade våren 2001 en strategi (Vitbok) som
har stora likheter med den svenska kemikaliepolitiken. Ett huvud-
drag i strategin är att ett större ansvar ska läggas på producenterna att
visa att ett ämne inte är farligt för människa eller miljö. Skillnaden i
strategin gentemot dagens lagstiftning består i att industrin får ansvar

Tabell 4.1.4.Gränsvärden vid användning av avloppsslam enligt EG direktiv 86/278/EEC.

Halter i slam Tillförsel till åkermark Koncentration i jord
(mg/kg TS) (g/ha och år) (mg/kg TS)

Cd 20–40 150 1–3
Cr – – 100–150
Cu 1000–1750 12000 50–140
Hg 16–25 100 1–1,5
Ni 300–400 3000 30–75
Pb 750–1200 15000 50–300
Zn 2500–4000 30000 150–300
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för att ta fram data för de tusentals äldre kemiska ämnen som är dåligt
studerade, om man vill fortsätta tillverka dem. Kommissionens för-
slag förväntas komma hösten 2002. Enligt Vitboken skall registre-
ringsfasen för kemiska ämnen vara avslutad vid utgången av 2005.
Genomförandet av eu:s nya kemikaliepolitik, i kombination med ett
kraftfullt, systematiskt och förebyggande arbete även nationellt, bör
på längre sikt leda till att farliga ämnen i minskad utsträckning ham-
nar i avloppet. På kortare sikt kommer eu:s kemikaliepolitik primärt
att innebära förbättrade kunskapsunderlag om vissa kemiska ämnens
egenskaper, förekomst, farlighet, nedbrytbarhet och spridning. 

Återföring av näringsämnen och organiskt 
material till jordbruksmark med avloppsslam
Andelen slam som använts inom jordbruket har varierat över tiden. I
slutet av 1980-talet användes ca 35 % av slammet inom jordbruket,
men andelen sjönk sedan något under 1990-talets början, för att åter
stiga något vid genomförandet av slamöverenskommelsen i mitten av
1990-talet (Tabell 4.2.1). På senare år har dock bara drygt 20 % av
slammet från reningsverk gått till jordbruket. För 2001 är statistiken
ännu inte klar, men andelen slam till jordbruk kan var så pass låg som
runt 10 % (Svenskt Vatten, 2002) Det rådde också stora skillnader i
slamanvändningen mellan länen. I jordbrukslänen, framförallt Skå-
ne, gick större andel av det producerade slammet till jordbruket med-

4.2

Tabell 4.2.1. Användning av slam från reningsverk i Sverige 1988,1995,1998 och 2000.På
grund av redovisningsändringar är endast kategorierna jordbruk och deponi fullt jämförba-
ra för 2000 (SNV1989;SCB 1997; SCB 2000; SCB,2002).

Kategori 1988 1995 1998 2000 

Jordbruk 35 % 30 % 25 % 21 %
Annan markanvändning 25 % 12 % 9 % 32 %

Varav deponitäckning1 – – (7 %)
Mellanlager 16 % 5 % 8 %
Deponi 40 % 39 % 46 % 34 %
Annan användning2 3 % 13 % 5 %
Oredovisat 1 % 2 % 1 %

1. Denna underkategori förekom inte 1995 och 1998
2. En del av dessa mängder kan gälla olika typer av mellanlagring.
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2. För 1998 var det genomsnittliga P innehållet 2,7 % och för 2000 2,8 % 
(scb, 2000; 2002).

an Norrland och skogsbygderna uppvisar mycket låg användning
(scb, 2002). 

I tabellen ovan kan noteras en minskning av andelen deponerat
slam i samband med införandet av deponiskatten år 2000 (dock bör
noteras att en ny kategori, deponitäckning, introducerats och en del
av de minskade mängderna till deponi kan återfinnas där). En minsk-
ning över tiden kan också ses i statistik över mängden avfall i absolu-
ta tal från behandling av kommunalt avloppsvatten som förs till depo-
ni (Figur 4.2.1). Kvantiteterna har nära nog halverats sedan 1990-ta-
lets mitt. Uppkommen mängd avloppsslam är ca 220 000 ton torrsub-
stans (ts) per år, vilket motsvarar omkring 1 miljon ton avvattnad
slammängd. Vid en jämförelse med andra länder i Europa kan man se
att andelen slam som används inom jordbruket ligger på ungefär sam-
ma nivåer som de svenska, men att även en betydande del (drygt
10 %) går till förbränning (lrf 1997; Levin et al., 2001; nrc, 2002).

Den fosfor som återfinns i slammet härrör i huvudsak från urin, fe-
kalier och fosfatbaserade tvättmedel (Ulén, 1997). Det slam som ge-
nereras vid rening av kommunalt avloppsvatten har i genomsnitt ett
näringsinnehåll av fosfor (P) på knappt 3 %,2 vilket motsvarar en total

Figur 4.2.1. [kton/år] Deponerade mängder avfall (våtvikt) från behandling
av kommunalt avloppsvatten (rvf, 2000). Det bör observeras att i uppgiften
om avfall från behandling av kommunalt avloppsvatten ingår slam, rens och
sand, samt slam från enskilda brunnar. 
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mängd på ca 6 000 ton P per år i slam från svenska reningsverk (scb,
2002). Denna siffra inkluderar även slam från enskilda avlopp då det-
ta i de flesta fall omhändertas av reningsverk (poängteras bör dock att
i fallet enskilda avlopp är det endast en liten del av fosforn och kvävet
som kommer till reningsverken, troligt under 10 %). För att få en upp-
fattning om slammets potential som fosforkälla till jordbruket, kan vi
anta en situation där allt slam klarar uppsatta gränsvärden. Vid tillför-
sel av maximal fosforgiva (22 kg P ha-1 år-1), ger det en möjlig tillförsel
på max 700 kg ts slam ha-1 år-1. Den tillgängliga slammängden från
kommunala avloppsreningsverk skulle då räcka till drygt 10 % av lan-
dets totala åkermarksareal (Eriksson, 2001). Detta bör dock ses som
ett mycket teoretiskt räkneexempel, eftersom en sådan fosforgiva ge-
nerellt inte efterfrågas till åkrarna och att det heller inte skulle vara
praktiskt möjligt att fördela avloppsslam jämnt över åkerarealen). I
en fosforbalans avseende 1999 för svensk åkermark redovisar scb
(scb, 2002) en genomsnittlig total tillförsel av 17 kg P/ha under 1999,
varav 6 kg P/ha med handelsgödsel (Tabell 4.2.2).Om man utgår från
att slammet i första hand ersätter handelsgödsel motsvarar tillförseln
av denna en giva på ca 200 kg ts slam/ha-1 år-1. Den totala mängden
fosfor i slam kan också relateras till den fosfor som tillförs genom jord-
brukets användning av handelsgödsel och stallgödsel. Handelsgöd-
selanvändningen på åkermark har under de senaste åren motsvarat
runt 17 000 ton fosfor/år och uppskattningsvis tillförs åkermarken
dessutom ytterligare något mer fosfor med stallgödsel. 

Allt avloppsslam klarar dock inte de uppsatta gränsvärdena för in-
nehåll av olika ämnen (metaller och organiska indikator ämnen). År

Tabell 4.2.2.Fosforbalans för svensk åkermark år 1999,uttryckt som kg P/ha år 
(SCB,2002).

Tillförd växtnäring Bortförd växtnäring

Handelsgödsel 6 Skörd 13
Stallgödsel + betesgödsel 9 Skörderester 0,3
Utsäde 0,3
Slam 0,7
Deposition 0,3

Totalt 16 Totalt 13
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2000 var det 59 % av slammet som rapporterades ha godkända halter
för samtliga tio gräns- och riktvärden3 (scb, 2002). Då tillförseln av
metaller till avloppsreningsverken varierar i stort sett oberoende av
varandra (Levin et al., 2001) går det inte att peka ut ett samband mel-
lan överskridandet av en metall och någon annan. Enligt (Levin et al.,
2001) kan dock ett visst samband ses mellan förekomsten av bly och
zink, och mellan bly och kadmium i avloppsslammet.4

Avloppsslam betraktas i första hand ett fosforgödselmedel, men
det innehåller även en rad andra växtnäringsämnen. Av de närings-
ämnen som växande grödor behöver i större mängd, s.k. makronä-
ringsämnen (N, P, K, Ca, Mg, S), innehåller reningsverksslam låga
halter av kväve och kalium jämfört med t.ex. stallgödsel och växter-

Tabell 4.2.3. Proportioner mellan de lägsta halter av olika växtnäringsämnen som behövs
för normal utveckling av växter uttryckt i relation till fosfor (P = 100). Jämförelse med ge-
nomsnittligt växtnäringsinnehåll i avloppsslam och flytgödsel från nötkreatur.Källor: Fogel-
fors 2001,Eriksson 2001, Steineck m fl.1999.

Kritiska nivåer för Nötflyt-
Växtnäringsämnen växtproduktion Slam gödsel

N 750 110 520
P 100 100 100
K 500 16 530
Ca 250 103 200
Mg 100 13 92
S 50 33 82
Fe 0,5 180 ?
Mn 2,5 1 3
B 1 0,2 0,7
Zn 1 2 2,5
Cu 0,3 1 0,6
Ni 0,005 0,1 0,05
Mo 0,005 0,02 0,06

3. Inget enskilt gräns- eller riktvärde överskreds för mer än 8 procent av slam-
mängden. Men eftersom överskridandet i rätt hög grad är spridda mellan verken är
det en större andel slam, 16 procent, som missar minst ett av tio värden (scb, 2002).

4. Regressionskoefficienten för sambandet mellan bly och zink var 0,58 och för
bly och kadmium 0,51. (Regressionskoefficienten är 1 om det ena värdet är en funk-
tion av det andra (x = konstant + y · konstant) och 0 om värdena varierar helt obero-
ende av varandra. 
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nas behov (tabell 4.2.3). Slam är därför inte ett fullgödselmedel utan
måste normalt kompletteras med N- och K-gödselmedel. Mikronä-
ringsämnen (Cl, Fe, Mn, B, Zn, Cu, Ni, Mo) finns däremot i tillräckli-
ga mängder och för Fe, Ni, och ibland för Cu, i betydande överskott.

Slammets innehåll av organiskt material bidrar till humusupp-
byggnaden i marken. Det organiska materialet i slam är nämligen
mycket stabilt. Försök visar att slam är det gödselmedel som ökar
markens kolhalt mest och ger upphov till den största humusuppbygg-
naden i jämförelse med andra organiska gödselmedel vid tillförsel av
lika mängd gödselkol. Detta har positiva effekter på markens od-
lingsegenskaper genom ökad aggregatstabilitet (Gerzabek et al.,
1995) och större porvolym. (Kirchmann & Gerzabek, 1999).

Figur 4.2.2.Förändringar av markens kolhalt vid långvarig tillförsel av 
olika gödselmedel (Kirchmann et al., 1994)
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Metaller och organiska föroreningar i slam
Metaller

Mycket arbete har lagts ned vid de kommunala avloppsreningsver-
ken för att minska mängderna av tungmetaller i inkommande av-
loppsvatten. Halterna av metaller har också sjunkit kraftigt under de
senaste decennierna. Mellan åren 1969 och 1998 minskade halterna
av de metaller som regleras i lagstiftningen med mellan 50 och 90 %.
Minskningen var för bly (Pb) 87 %, kadmium (Cd) 87 %, koppar
(Cu) 59 %, krom (Cr) 92 %, nickel (Ni) 87 % och zink (Zn) 80 % (Lev-
lin m.fl., 2001). För kvicksilver (Hg) var reduktionen mellan 1987och
1998 48 %) (ibid). Till stor del går minskningen att härleda till minsk-
ningen av antalet punktkällor, t ex utsläpp från industriella aktivite-

4.3

4.3.1

Figur 4.3.1. a–c. [mg/kg ts] Trend metaller i avloppsslam 1987–2000
[scb, 2002]
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ter. Under de senaste åren kan man dock se att minskningen av tung-
metaller i inkommande avloppsvatten har planat ut något (figur 4.3.1
a–c). En trolig förklaring till detta är att antalet punktkällor som finns
kvar att reducera är mycket få och att utsläppen till avloppsrenings-
verken idag till stor del beror på diffusa emissioner, vilka är mycket
svårare att reglera.

Tabell 4.3.1.Översikt av möjliga källor till metaller till reningsverk (se exempelvis Levin et
al., 2002, Sörme och Lagerqvist, 2002, för detaljer och beräkningar).

Metall Källor

Silver [Ag] Dentalt amalgam, fotografisk film,elektrisk utrustning, kemisk ana-
lysverksamhet och medicinska preparat (Svensson,2002).Det finns
data som visar på väsentligt högre silverhalter i svartvatten än i grå-
vatten vilket stärker teorin om att dentala källor är en betydande
del (Palmquist, 2001). Silver förekommer också naturligt i olja och
kol varför diffus spridning av metallen kan ske vid förbränning.Delar
av detta kan hamna i dagvatten och därmed nå slammet (Natur-
vårdsverket, 1997).

Guld [Au] Den mest uppenbara källan är slitage från smycken och dentalguld
men omfattningen av detta saknar vi idag kunskap om.Guld används
också i elektronikindustrin,men det eventuella bidraget från dessa
källor till avloppsslam är inte kvantifierat.

Kadmium [Cd] Spillvatten från bilvårdsanläggningar, konstnärsfärger,dagvatten (ge-
nom exempelvis läckage från galvaniserade material och atmosfärisk
deposition).Men enligt i beräkningar i Stockholm är fortfarande är
nära 40 % av källorna okända (Sörme och Lagerqvist, 2002).

Koppar [Cu] Koppar kommer till stor del från vattenledningar i fastigheter. I de
fall man har mycket höga kopparhalter beror detta ofta på att vatt-
net är mycket hårt och att man därför måste hålla ett ur kopparkor-
rosionssynpunkt alltför lågt pH-värde. Andra källor är att emissio-
ner från koppartak och bromsbelägg når reningsverken via dagvat-
ten samt vatten från bilvårdsanläggningar.

Krom [Cr] En källa till krom är bilvårdsanläggningar,men källorna till krom i
slam är dåligt kända, i exempelvis Stockholm har endast en fjärdedel
av de inkomna mängderna identifierats (Sörme and Lagerqvist,
2002).

Tenn [Sn] Källorna till tenn i slam är dåligt kända.En studie indikerar att hälf-
ten av tennet i slammet kommer från svartvatten och således skulle
finnas i födan (Referens? Simon?). Fler studier behövs dock för att
dra säkra slutsatser.

Kvicksilver [Hg] Den helt dominerande källan till kvicksilver i slam är dentalt amal-
gam.Emissionerna kommer här både från privatpersoner och från
tandläkarmottagningar.

Zink [Zn] Några identifierade källor är dagvatten (emissioner från galvanise-
rade material), bilvårdsanläggningar och mat.
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Arbete med att kartlägga de diffusa källorna till metaller i samhäl-
let i stort har bedrivits i flera forskningsprojekt, bland annat inom ra-
men för projektet Metaller i stad och land (Naturvårdsverket, 2002,
Bergbäck m.fl., 2001). Ett flertal källor till metallflöden till renings-
verk har också identifierats (tabell 4.3.1). Hushållens konsumtion och
produkter spridda i hela samhället utgör generellt sett en stor del av
källorna till dessa metaller. För de enskilda reningsverken är också
möjligheterna att reducera källan eller påverka orsaken till proble-
men många gånger små (Sörme m.fl. 2002). 

Förekomst av samtliga metaller i åkermark, i nedfall samt i av-
loppsslam och andra gödselmedel redovisas i (Eriksson, 2001). Här
framgår också tillförsel till åkermark med nedfall samt olika typer av
gödselmedel. Möjlig tillförsel med avloppsslam framgår av avsnitt
6.2.3. Förekomsten av vissa ovanliga metaller i avloppsslam redovisas
även i (Svensson, 2002) medan ovanliga metaller i andra avloppsfrak-
tioner framgår av (Palmqvist, 2002). Som underlag till föreliggande
rapport har riskbedömningar gällande användning av avloppsslam i
Sverige och ett antal andra länder sammanställts i (Bringmark in
prep., 2002). Grunderna för nuvarande reglering samt erfarenheter ur
ett riskperspektiv tas upp översiktligt under 6.2.3 punkt 1.

Organiska föroreningar
Organiska föroreningar är till skillnad från metaller nedbrytbara, men
deras nedbrytbarhet och toxicitet varierar inom vida gränser. I sam-
hället används idag enligt Kemikalieinspektionens produktregister
c:a 12 000 olika kemiska ämnen i ca 65 000 olika kemiska produkter
(pers. medd., Östman, 2002) och då avloppet fungerar som en indika-
tor på samhällets användning, återfinns ett stort antal ämnen här.5

Källorna till organiska föroreningar är många och flera av dem diffusa
(organiska ämnen finns exempelvis i många produkter som används i
hemmen; såsom kosmetika, rengöringsmedel, färg m.m.). I en sam-
manställning över förekomst och trender för olika ämnen i avlopps-
slam har (Levlin et al. 2001) listat följande möjliga källor för ett antal
organiska oönskade ämnen, tabell 4.3.2. 

För åren före 1993 finns endast enstaka analysdata över organiska
ämnen i avloppsslam, varför det inte går att presentera en långsiktig

4.3.2

5. Vissa organiska föroreningar bildas även naturligt men här avses alltså de som
härrör från antropogena källor.
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trend för utvecklingen. För flera organiska ämnen har man dock kun-
nat se en neråtgående trend i koncentration under 1990-talet. Halter-
na av nonylfenol minskade exempelvis med 69 % mellan åren 1993
och 1998 (Levlin et al. 2002). En minskning kan även ses i koncentra-
tionen av pah i slammet mellan 1995 och 2000, medan halterna av pcb
varit oförändrade, tabell 4.3.3. 

Tabell 4.3.2.Möjliga källor till organiska föroreningar i avloppsslam (Levlin m.fl., 2001).

Ämne Källor

Nonylfenol Rengöringsmedel, lim, smörjmedel och andra kemiska produkter 
inom industrin:
– Hårvårdsprodukter och kosmetika
– Flytande polymerer till vattenrening och slambehandling
– Bilvårdsmedel
– Vattenbaserade färger (pigmenterade)

PAH Allmän diffus förekomst.PAH kan nå reningsverken via regnvatten 
dagvatten från trafikplatser och industritomter samt rökgaskon-
densat

Bilavgaser
Asfalt

PCB Allmän diffus förekomst.PCB kan nå slammet via dagvatten
Gamla golv- och väggmaterial
Fogmassor, lim, isolerglas i gamla byggnader
Atmosfäriskt nedfall

Ftalater Allmän diffus förekomst. Ftalater kan nå slammet via dagvatten,
bilvårdsanläggningar och avlopp från hushåll (tvättvatten)

Mjukgjord PVC-plast (ex i plastgolvmattor)
Underredsmassor på utländska och äldre bilar
Plåttak ytbelagda med PVC

Tabell 4.3.3. [mg/kg TS] Medelvärde av nonylfenol, toulen,PAH och PCB i avloppslam
1995,1998 och 2000 (SCB,2001).

Ämne 1995 1998 2000

Nonylfenol 46,6 22,8 17,5
Toulen 2,3 4,5 3,8
PAH 1,8 1,8 1,2
PCB 0,1 0,1 0,1



Flera mindre kända organiska ämnesgrupper har kartlagts i av-
loppsslam under senare tid. Exempelvis har ftalater, dioxiner, klor-
bensener, organiska tennföreningar, klorfenoler, pah, nonylfenol/ ok-
tylfenol, klorparaffiner, las, triclosan, flourkarboner samt edta analy-
serats i avloppsslam från 19 avloppsreningsverk i Västra Götaland un-
der 2001 (Svensson, 2002). I rapporten framgår för vissa ämnen även
möjliga trender baserat på tidigare studier. Därutöver har bromerade
flamskyddsmedel från ca 50 avloppsreningsverk analyserats under
2000 (Nylund m.fl., 2002). Ett exempel på en riskbedömning gällan-
de tillförsel av bromerade flamskyddsmedel till åkermark via av-
loppsslam har utförts på initiativ av va-branschen (Hellström, 2002).

Som underlag till föreliggande rapport har förekomst och riskbe-
dömningar i Sverige och ett antal andra länder sammanställts i (Sam-
søe-Pedersen, 2002). Här återfinns även förslag till strategier för att
minska möjliga risker. En del övergripande slutsatser från studien tas
upp i avsnitt 6.2.5 punkt 1. Under samma punkt redovisas kort motiv
för nuvarande reglering samt erfarenheter ur ett riskperspektiv. Ned-
an nämns några pågåendeprojekt inom området.

Screeningundersökningar inom den nationella miljöövervakning-
en är ett första led i att identifiera de kemiska ämnen som kan medfö-
ra hälso- och miljöproblem. 2002 har vid Umeå Universitet påbörjats
en screening som ska redovisas 2004. Avloppsslam från 6 reningsverk
karaktäriseras med avseende på potentiellt skadliga ämnen, dessut-
om utförs årligen återkommande mätningar av utvalda kända ämnen
för att fastlägga trender. En 1-årig stabilitetsstudie i samma projekt
syftar till att föreslå hur provbankning av slamprover skulle kunna ut-
formas. Därutöver bedriver Umeå Universitet en screening av läke-
medelsrester (olika substanser från antibiotika) från sjukhusavlopp,
vatten, avloppsslam samt fisk. Institutet för Tillämpad Miljöforsk-
ning (itm) undersöker i samarbete med Stockholm Vatten förekom-
sten av hormonstörande ämnen i avloppsslam och utgående vatten.
Inom ett eu-finansierat projekt undersöks förekomst och spridning
av läkemedelsrester i avloppsvatten samt effekter på vattenlevande
organismer. eg-direktivet om läkemedel reglerar för närvarande inte
förekomst av långlivade eller bioackumulerbara ämnen i läkemedel.
Regeringen uppdrog i december 2002 åt Läkemedelsverket att utre-
da miljöpåverkan från läkemedel samt kosmetiska och hygieniska
produkter. Uppdraget ska redovisas den 1 juli 2004.

Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen diskuterar i dialog-
form med ett flertal industribranscher möjligheterna att uppnå Gift-
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fria och resurssnåla kretslopp. Som ett led i detta diskuteras använd-
ningen av aktuella kemiska ämnen, som bl.a. inkluderar nya ämnes-
grupper. Listan på aktuella ämnen baseras på nationella och interna-
tionella beslut eller rekommendationer om utfasning eller begräns-
ning i användningen och visar även vilka av dessa ämnen som fortfa-
rande används i Sverige. Ett utsläppsregister, eper, har utvecklats av
eu och finns inarbetat för den svenska miljörapporteringen. Ytterliga-
re arbeten med utsläppsregister bedrivs inom ramen för Århuskon-
ventionen om allmänhetens rätt till kunskap.

Resursen fosfor 
Fosfor är det 11:e vanligaste grundämnet i jordskorpan. Fosfor är ett
essentiellt ämne för allt levande och är nödvändigt för t. ex. fotosyn-
tes, respiration, och nerv- och muskelfunktioner. Blod, muskelfibrer,
nerv- och hjärnsubstans samt mjölk och äggula innehåller mycket
fosfor. En människa på 70 kg innehåller ca 3,5 kg hydroxidapatit, sva-
rande mot ca 0,7 kg fosfor. Ca 90 % av fosforn finns i skelettet (Natio-
nalencyklopedin, 2002).

Fosfatmineral förekommer över hela jordytan med särskilt stora
fyndigheter i Ryska federationen (Kolahalvön), Afrika (Marocko, Al-
geriet, Tunisien) och Nordamerika (Florida, Tennessee, Utah). usa,
Kina och Marocko är de dominerande producenterna och 1993–97
svarade dessa tillsammans för 65 % av världsproduktionen. Andra sto-
ra producentländer är Ryska federationen, Tunisien, Jordanien och
Israel (Nationalencyklopedin, 2002).

Då fosfor är ett grundämne kan det inte förbrukas och är därmed
heller inte en »ändlig resurs«. Däremot sker ett linjärt förlopp som
består i att mineral med hög fosforhalt bryts ut från jordskorpan. Efter
förädling till fosforgödningsmedel6 sprids ämnet på åkermark där den
antingen lagras upp, fastläggs (vilket innebär att fosforn blir svårare
för växten att nyttja), förs bort med skörd eller läcker ut till vatten. De
brytvärda fosformineralerna är en ändlig resurs även om de totala re-
surserna är mycket stora och beräknas uppgå till några hundra miljar-
der ton (Nationalencyklopedin, 2002).

Dagens användning av fosfor är inte hållbar i längden och måste
förr eller senare förändras; om detta är samhällets flesta aktörer över-
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6. Ca 80 % av utbruten fosfor används till gödningsmedel (Nilsson. J, 1997).
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ens. Däremot råder skilda meningar om hur snabbt denna omställ-
ning bör ske.7 Från knapphetssynpunkt och ur ett svenskt perspektiv
kan man inte hävda att det är bråttom att ställa om samhället för att
återföra fosfor från avlopp till jordbruksmarken. Motiven bakom det-
ta påstående är främst att fosfortillgångarna i världen är mycket stora,
även om de redovisade reserverna kraftigt varierar mellan olika källor.
I rapporten fosfor – livsnödvändigt, ändligt och ett miljöproblem
anges att de mest optimistiska bedömarna anger att samtliga brytvär-
da tillgångar kommer att räcka i 1 200 år. Mer pessimistiska bedöma-
re anger 350 år. (Naturvårdsverket rapport 4730 1997) Ofta anges den
ekonomiska reservens storlek som beräknas räcka kortare tid. F
Fredriksson och S Karlsson, Chalmers Tekniska Högskola, anger att
med nuvarande brytningstakt räcker reserverna i 90 år (Svenskt
Vatten nr 5, 2002). Svårigheten att ange en livslängd på tillgångarna
speglas av att de ekonomiskt brytvärda reserverna sjönk med 46 %
mellan 1992 och 1994, delvis beroende på att priset på råfosfat sjönk
med ca 25 % under samma tid (Balmér et. al., 2002, bilaga 1). På mot-
svarande sätt kan de ekonomiskt brytvärda tillgångarna förväntas öka
om priset ökar. Samtidigt kan användningen då förväntas minska och
återföringen öka och därmed ökar också livslängden på återstående
reserver.

I Sverige är behovet av fosforgödsling för närvarande begränsat,
främst beroende på att det under efterkrigstiden skett en stor upp-
gödsling av jordbruksmarken. I genomsnitt har fosforinnehållet ökat
med ca 700 kg per hektar sedan 1950-talet och markens fosforstatus är
på många håll högre än vad som i dag rekommenderas. I regioner med
hög djurtäthet finns i princip inget behov av ytterligare fosfor, efter-
som svenska djurgårdar i genomsnitt har en större införsel av fosfor än
utförsel tack vare den fosfor som köps in via foder (scb, 2002). Djur-
gårdarna är emellertid ojämnt fördelade över landet. Den åkerareal
som hör till djurgårdar i Sverige motsvarar 65–70 % av den totala åker-
arealen (scb Lantbruksregistret 1999). Om stallgödseln fördelas opti-
malt på djurgårdar skulle endast 30–35 % av Sveriges åkrar ha behov
av fosfor från handelsgödsel.

För svensk del finns också andra fosforkällor att tillgå som i dag in-
te utnyttjas utan blir till avfall. I den järnmalm som bryts i Kiruna
finns fosfortillgångar som vida överstiger Sveriges behov av fosfor-

7. Se vidare underlag; Fosforfrågan – perspektiv på hållbart utnyttjande (Natur-
vårdsverket 2002).



gödselmedel och som kan nyttjas om det blir ekonomiskt intressant.
Ett annat exempel är slakteriavfall. Beräkningar visar att slakteriav-
fall och kadaver, som efter bse-sjukan utgör ett stort kvittblivnings-
problem, innehåller stora mängder fosfor. Det finns också avsevärda
mängder fosfor i flöden kopplade till pappersmassatillverkning och
biobränslen.

Stora fosforflöden finns också vid brännerier och bryggerier och en
del annan livsmedelsindustrin. Här återvinns restprodukterna bl. a.
som djurfoder så att näringsämnena återgår i kretslopp.

Slaktavfall och kadaver
Någon enkel och entydig statistik finns inte vad gäller fosfor i slakte-
riavfall och kadaver. I Naturvårdsverkets rapport Flöden av organiskt
avfall – underlagsrapport till Aktionsplan Avfall (Naturvårdsverket
1996) anges ett fosforinnehåll på 340 ton fosfor i slakteriavfall men
här är inte skelettdelar medräknade. Samtidigt kan konstateras att
hanteringen av slaktrester förändrats kraftigt under senare år. Nedan-
stående beräkningar bygger på underlagsmaterial från F Fredriksson,
Chalmers Tekniska Högskola.

Den största delen fosfor i slaktdjur finns i skelettet. För nötboskap
finns ca 80 % av fosforn i skelett och tänder medan motsvarande siffra
för grisar är ca 60 %. Med ett antagande att knappast några bendelar
från nötkreatur följer med konsumenten hem och gissningsvis inte
mer än 20 % för svin, motsvarar skelettdelar som inte följer med kon-
sumenten hem ca 2300 ton fosfor.

Förutom fosforn i skelett beräknas det finnas ca 1 500 ton fosfor i de
djur som slaktas. Kött som konsumeras innehåller ca 1 000 ton fosfor
vilket innebär att ca 500 ton fosfor finns kvar i mjukdelar som blir
slakteriavfall. Sammantaget innebär det knappt 3000 ton fosfor i slak-
teriavfall. Till detta kan läggas fosforn i de kadaver (djur som dött el-
ler avlivats och inte gått till slakteri samt djur som inte godkänts i le-
vandedjurbesiktningen på slakterier) som i dag behandlas hos företa-
get Konvex eller förs ut till Danmark.

Av slaktavfallet från fjäderfäslakten går den största mängden till
sällskaps- och pälsdjursfoder, bl.a. till utlandet. Fjädern, som skulle
kunna tas omhand genom kompostering, går i dagsläget samma väg
som animaliskt högriskavfall och specificerat riskmaterial (srm) (S
Liljenström, Jordbruksverket).

Delar av slaktavfallet samt kadavren från idisslare är att betrakta
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som srm. Detta material får i dag inte användas som jordförbättrings-
medel utan skall gå till förbränning. Möjligheten finns att sprida as-
kan eller utvinna fosforn ur den, men så sker inte i dag.

Användningen av kött- och benmjöl har över huvud taget förän-
drats kraftigt med anledning av bse, »galna ko-sjukan«. Tidigare an-
vändes merparten till foder. I dag får mjöl som är godkänt endast an-
vändas som foder till päls- och sällskapsdjur. Viss mängd sprids som
gödningsmedel på åkermark och en del går på export.

Magar och tarmar går i viss utsträckning till biogasanläggningar var-
ifrån rötresten kan spridas på åkermark, men det är oklart i vilken ut-
sträckning detta sker.

Sammanfattningsvis kan sägas att flödet av fosfor är stort genom
våra slakterier och mängden fosfor i slakteriavfall kan vara i storleks-
ordningen upp mot 3 000 ton eller hälften av vad som finns i avloppet
från hushållen. Statistiken är dock ofullständig och det är fråga om
komplexa avfallsströmmar, där det i dag inte finns någon samlad bild
av hur dessa går.

Avfall från livsmedelsindustrin tas inte upp i regeringsuppdraget
om ekologiskt hållbart omhändertagande av avfall utan man utgår
från att avfallet redan återvinns i hög grad. En orsak till att det exklu-
deras är att det råder osäkerhet om i vad mån dagens återvinning re-
presenterar bästa teknik eller är kretsloppsanpassat. Det är därför
önskvärt att närmare inventera hantering, mängd, och typ (Natur-
vårdsverket, 2002).

Även i Miljömålskommitténs betänkande (sou 2000:52) anges att
utnyttjandet av avfallet från livsmedelsindustrin bör kunna öka från
dåvarande ca 95 % till närmare 100 % år 2010.

Fosforflöden i jordbruket
De klart största flödena av fosfor i organiskt material, sker inom jord-
bruket. Någon helt samstämmig statistik finns inte och därför måste
angivna siffror ses som storleksordningar. Siffrorna är hämtade från
Naturvårdsverkets rapport 4730 (Naturvårdsverket 1997), (scb 2002)
och F Fredriksson (pers. medd. 2002).

Jordbruket levererar i storleksordningen 12 000–15 000 ton fosfor
årligen i form av livsmedel till livsmedelsindustrin eller för direkt-
konsumtion; av detta når 8 000 ton konsumenten. Som skörderester
(halm och rötter m. m.) cirkulerar 10 000 ton på åkermarken och som
stallgödsel återförs/tillförs 20 000 ton. (En inte obetydlig del av denna
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fosfor har sitt ursprung i importerat djurfoder respektive avfall från
livsmedelsindustrin.) Tillförseln med handelsgödsel har efter en
topp på 70- och 80-talen, då den låg på 50 000–60 000 ton, minskat till
ca 20 000 ton på 90-talet för att de senaste åren minska ytterligare och
2001 uppgå till ca 15 000 ton.

Tillförseln med slam har varierat kraftigt under åren, men kan upp-
skattas till 1 000–2 000 ton i snitt under senare år. scb redovisar därtill
statistik över tillförsel med betesgödsel på 6 000 ton och tillförsel
med utsäde på 900 ton.

Då fosfor i allt väsentligt är bundet i marken och i mindre omfatt-
ning löst i markvätskan lagras fosforn också upp i jordbruksmarken.
Nettoupplagringen i marken kan uppskattas till 5 000 ton och består
av en upplagring på 15 000 ton på främst djurgårdar och en sänkning
av markens fosforhalt i den rena spannmålsodlingen motsvarande ca
10 000 ton. Därtill sker en hårdare fastläggning motsvarande 9 000 ton
samt förluster från marken via erosion och läckage på knappt 900 ton.

Någon särskild utredning om jordbrukets möjlighet att bättre hus-
hålla med fosfor har inte genomförts i samband med detta uppdrag. I
rapport 4730 anges dock att »Om man vill åstadkomma en optimal
fosforhushållning inom jordbruket är det lätt att ange vilka åtgärder
som i princip behövs. Stallgödseln behöver fördelas över en större
areal antingen genom att djuren fördelas eller genom att gödseln
transporteras längre.« I praktiken skulle det kräva mycket hårda re-
gleringar och innebära stora kostnader för lantbruket (M Franzèn,
Jordbruksverket, pers. medd.). Den utveckling som pågått under åt-
minstone hela efterkrigstiden, och som fortfarande pågår, mot allt
större besättningar och en koncentrering av djurhållning till vissa re-
gioner leder i motsatt riktning.

Redan i dag görs stora ansträngningar för att behovsanpassa fosfor-
givan till markens fosforklass, gröda och skördeutfall. Den utökade
rådgivning som sker i de södra länen genom projektet »Greppa nä-
ringen« intensifierar arbetet med växtnäringsbalanser och behovsan-
passad gödsling. En faktor av avgörande betydelse för markens fos-
forbehov på lång sikt är i vilken omfattning den fosfor som finns fast-
lagd i marken, såväl i matjorden som alven därunder, kan komma att
nyttjas och om man i framtiden kan minska fastläggningen i mark. En
väg som undersöks är utnyttjande av va-mykorrhiza (arbuskulär my-
korrhizasvamp) och fosforlösande mikroorganismer.
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Fosfor i apatit
I Norrbottens apatitjärnmalmer finns stora mängder fosfor. Produk-
tion av apatit som en biprodukt vid järnframställning har tidigare fö-
rekommit, men detta upphörde i slutet av 1980-talet. Däremot ut-
vinns fosfor ur apatitmalm i dag i Finland.

Det för fosforutvinning mest intressanta gruvavfallet är anrik-
ningssanden från Kirunagruvan med ett innehåll av ca 50 000 ton fos-
for/år, vilket kan jämföras med de knappt 20 000 ton fosfor som sprids
med konstgödsel i Sverige årligen. Därtill kan läggas anrikningssand
från Malmberget motsvarande 20 000 ton/år, men denna fosfor är svå-
rare att utvinna på grund av apatitmalmens annorlunda beskaffenhet.
Dessutom produceras gråbergsavfall motsvarande ca 30 000 ton fos-
for/år, men denna är inte aktuell att utvinna. Förutom dessa årliga flö-
den finns deponerad anrikningssand i stor mängd.

Den totala kända malmreserven i lkab:s gruva i Kiruna innehåller
ca 5 miljoner ton fosfor. Inräknas också sannolika och möjliga reserver
från Kiruna och Malmberget motsvarar det mellan 15 och 20 miljoner
ton fosfor. Som jämförelse kan nämnas att den sammanlagda fosfor-
gödslingen i Sverige under 1900-talet var ca 3 miljoner ton. En fördel
med svensk apatit är att den har ett mycket lågt kadmiuminnehåll.

lkab har nyligen byggt ut fosforreningsverket för att i större ut-
sträckning kunna ta emot malm med varierande fosforhalt. Detta s.k.
apatitverk är dimensionerat för 270 000 ton apatit/år, vilket motsvarar
ca 45 000 ton fosfor. Ludvika Mining ab arbetar genom sitt dotterfö-
retag Kiruna Apatit ab för närvarande på ett projekt om fosforutvin-
ning ur anrikningssand från Kirunagruvan.8

Fosforflöden i avfall från skogsbruk och skogsindustri 
Den totala mängden fosfor i skogsråvara har inte beräknats, men upp-
skattningar görs för fosfor i avfall från massaindustrin, sågverk och trä-
industri.

Den sammanlagda mängden fosfor i avfall vid pappersmassetill-
verkning är 1 300–2 000 ton fosfor per år, varav ca 600 ton i olika typer
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8. Ett samarbete med Norsk Hydro avbröts våren 2002 på grund av apatitens arse-
nikhalt som uppgår till ca 60 ppm och osäkerheten i framtida krav om tungmetaller i
handelsgödsel. Förslag på sänkt gränsvärde för arsenik har tagits fram i Tyskland.
Samarbete sker nu med Kemira Kemi som använder svavelsyra vid sin fosforsyra-
framställning, vilken fäller ut arseniken. Norsk Hydro använder den svagare salpe-
tersyran i sin metod vilken ej fäller arsenik (Ulf Söhrman LudvikaMining ab).

4.4.3

4.4.4



63

av slam, och 700–1 400 ton i askor från bark och slam. Bark och en del
av slammet förbränns och askan deponeras. Vissa typer av kalkhaltigt
slam kan komma ifråga som jordförbättringsmedel, medan annat
slam kan vara förorenat av bl.a. kadmium eller andra tungmetaller.
Osäkerheten i antagandena är relativt stor och uppgifter om fosforin-
nehåll i fast avfall från massaindustri på 930 ton fosfor per år förekom-
mer också. Till det ska läggas årliga utsläpp till vatten om ca 370 ton
fosfor (scb, 2000).

Sågverk och annan träindustri genererar betydande mängder träav-
fall i form av spån, bark och avkap. En del av detta används som råva-
ra för tillverkning av spånskivor m.m. Den resterande delen utnyttjas
nästan helt för energiändamål, antingen inom industrin eller i fjärr-
värmesektorn. Inom industrin användes år 2000 ca 10 TWh sågverks-
avfall.

Användningen av trädbränsle i fjärrvärmeverk (och för elproduk-
tion) motsvarade drygt 16 TWh år 2000, en nivå som legat ganska
konstant sedan mitten av 1990-talet (stem, 2002). Med ett beräknat
energivärde på i grova drag 5 MWh/ton ts innebär det ca 3 Mton ts
trädbränsle. Ungefär hälften av denna mängd är importerade bräns-
len, medan resten utgörs av inhemsk skogsflis, träpellets och bark.
Fosforhalten i trädbränsle varierar kraftigt, men om man räknar med
en genomsnittlig fosforhalt på 0,2 kg/ton ts i bränslet så ger detta ett
fosforflöde av 600 ton P per år. Även här råder stor osäkerhet då fos-
forinnehållet varierar mellan olika trädbränslen.

Askorna från skogsindustri och värmeverk innehåller ibland höga
halter av olika tungmetaller, bl.a kadmium, vilket gör användningen
av den som gödningsmedel tveksam. Aska återförs i begränsad om-
fattning till skogsmark (2 000–4 000 ha/år), där särskilt askans inne-
håll av de s.k. baskatjonerna Ca, Mg och K är värdefull, och till ener-
giskogsodling. Forskning pågår också och vissa försök har genomförts
för att separera tungmetaller från askan (bl.a genom termisk fraktio-
nering).

Massaindustrin, träindustrin och energisektorn producerar sam-
mantaget årligen över 400 000 ton askor från biobaserade bränslen
(Energiaskor ab). Askorna kan bedömas innehålla minst 4 000 ton
fosfor. Omkring hälften av denna aska kan bedömas uppfylla Skogs-
styrelsens riktlinjer för askor som kan återföras till skogsmark. Skogs-
bränsle tas i dagsläget ut från ca 30 000 ha skogsmark (Skogsstyrelsen,
2001). Om askåterföring skulle ske till hela denna area i enlighet med
Skogsstyrelsens rekommendationer, så krävs årligen ca 60 000 ton as-



ka (med en genomsnittlig dos av 2 ton/ha) med ett innehåll av ca 600
ton fosfor. Ett ökat uttag av skogsbränsle kan väntas, exempelvis an-
gav same-projektet (Naturvårdsverket, 1999) en potential till 2050 av
20–30 TWh, dvs. 4–6 ggr mer än idag.

Härutöver kan nämnas fosforn i ved för enskild uppvärmning där
askåterföring kan tänkas ske lokalt. Vid enskild uppvärmning i små-
hus användes 9,3 TWh biobränslen år 2001 (stem, 2002).
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Långsiktigt mål och delmål
ktionsplanen utgår från visionen om en framtid där utveck-

lingen är hållbar och miljökvalitetsmålen är uppnådda. Då 
gäller bl.a. följande:9

– att miljön är fri från ämnen och metaller som skapats i el-
ler utvunnits av samhället och som kan hota människors hälsa eller
den biologiska mångfalden, detta betyder även att halterna av na-
turfrämmande ämnen i miljön är nära noll och att halterna av äm-
nen som förekommer naturligt i miljön är nära bakgrundsnivåerna,

– att halterna av gödande ämnen i mark och vatten inte har någon ne-
gativ inverkan på människors hälsa, förutsättningarna för biologisk
mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och
vatten,

– att odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk
produktion och livsmedelsproduktion är skyddad samtidigt som
den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena är stärkta, det-
ta betyder även att åkermarken har ett välbalanserat näringstill-
stånd, bra markstruktur och mullhalt samt så låg föroreningshalt att
ekosystemets funktioner och människors hälsa inte hotas och

– att användningen av energi, vatten och andra naturresurser sker på
ett effektivt, resursbesparande och miljöanpassat sätt.

Eftersom många av de förslag och behov som presenteras i denna ak-
tionsplan är kopplade till genomförandet av åtgärder för att uppnå
miljökvalitetsmålen, så kommer nedanstående mål ha samma tidsra-
mar för genomförandet. Dessa ska vara uppnådda inom en genera-
tion.

Arbetet med aktionsplanen har utgått från att utreda motiv för och
möjligheter till återföring av fosfor från avlopp. Under arbetets gång
har även indikationer på att andra näringsämnen kan vara viktiga att
återföra framkommit. Det är utifrån dessa utgångspunkter som ned-
anstående mål, formulerat som ett tillstånd, har utarbetats (se mer i
avsnitt 5.1.1 och 5.1.2).

5.1

9. Hämtat ur beskrivningarna av de nationella miljökvalitetsmålen Giftfri miljö,
Ingen övergödning, Ett rikt odlingslandskap och God bebyggd miljö (se bl.a. Rege-
ringens prop. 2000/01:130).

A



Långsiktigt mål
Näringen i avlopp återförs till mark, där näringen behövs, utan risk
för hälsa eller miljö

Detta innebär bl.a. att
– avloppsfraktionerna har en sådan kvalitet, men avseende på ren-

hetsgrad, att de kan återföras utan risk för hälsa eller miljö,
– näringen i avlopp kan återföras både till åkermark och annan

mark där näring behövs,
– användning av andra gödselmedel ersätts.

• Vad som avses med »utan risk för hälsa eller miljö« behandlas yt-
terligare i avsnitten 6.2 och 6.3, vad gäller spridning av metaller och
organiska ämnen samt smittskydd. Även andra risker för hälsa och
miljö ska undvikas. Detta gäller t.ex. risken för övergödning och
risken för att den biologiska mångfalden påverkas negativt.

• På lång sikt är målet att alla näringsämnen i avlopp som det är möj-
ligt i praktiken att återföra också återförs. Hur stor andel av nä-
ringsämnena i avlopp detta utgör beror bland annat av den långsik-
tiga inriktningen av systemlösningar.

Ett delmål på vägen mot det långsiktiga målet är att (se 6.1.4):

2015 ska minst 60 % av fosforn i avlopp återföras till produktiv
mark, varav minst hälften bör återföras till åkermark.

Motiv för återföring av fosfor från avlopp
Nedan redovisas motiv för att en återföring av fosfor från alla potenti-
ella källor bör eftersträvas, bl.a. från avlopp.
• Långsiktigt sparande av naturresurs
• Minskat jungfruligt uttag, vilket medför minskad miljöpåverkan vid

brytning samt att färre oönskade ämnen tas upp ur jordskorpan.
Minskad brytning av jungfrulig fosfor medför också att man undvi-
ker uttag ur allt mer förorenade fosforfyndigheter.

• Minskad förädling av råfosfat, vilket medför minskad miljöpåver-
kan, minskad energiförbrukning samt minskad resursåtgång, av
bl.a. svavel som används vid förädling till fosforsyra.

• Minskad miljöpåverkan vid kvittblivning, t.ex. minskad eutrofiering.
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Detta resonemang har sin utgångspunkt i följande redan framtagna
principer och mål:
• Hushållnings- och kretsloppsprinciperna i miljöbalken, vilka innebär att

alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skall hushål-
la med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till återan-
vändning och återvinning.

• Intentionen i miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö, som säger att avfall
ska återföras i kretsloppet och att användningen av energi, vatten
och andra naturresurser ska ske på ett effektivt, resursbesparande
och miljöanpassat sätt.

• Avfallshierarkin (Regeringens skrivelse 1998/99:63), dvs. att av olika
avfallshanteringsmetoder ska återanvändning av material priorite-
ras högst. Därefter följer materialåtervinning och energiutvinning.
Materialåtervinning är prioriterat framför energiutvinning när det-
ta är miljömässigt motiverat. Deponering är en sista utväg för avfall
som inte kan hanteras på annat sätt.

Det sagda leder fram till slutsatsen att fosfor bör återföras på ett så-
dant sätt att näringsämnet utnyttjas och ersätter annat gödselmedel.
Eftersom det kommer att kräva tid och resurser, både att förändra be-
teenden och att ställa om befintliga system eller gå över till nya sys-
temlösningar och metoder, är det viktigt att omgående börja arbeta
för att åstadkomma återföring.

Fokus i den här utredningen ligger på återföring från avlopp. Åter-
föring från övriga fosforflöden i samhället behandlas inte särskilt i
detta sammanhang.

Andra näringsämnen
Regeringens uppdrag till Naturvårdsverket gäller återföring av fosfor.
I projektets delstudier har det dock framkommit indikationer på att
fosfor inte självklart är det enda näringsämnet i avloppsfraktioner
som är av vikt att återföra. I Balmér et al. (2002) redovisas beräkning-
ar, vars resultat visar på att andra näringsämnen kan vara lika viktiga
att återvinna beroende på deras knapphet eller resursförbrukningen
vid framställning. De näringsämnen som diskuteras är främst svavel,
kväve och kalium, men även humusämnen och essentiella grundäm-
nen i avloppet bör uppmärksammas som en långsiktigt viktig aspekt.
I stort sett gäller ovanstående resonemang (se 5.1.1) när det gäller mo-
tiv för återföring även för dessa andra näringsämnen.
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Det är viktigt att ta hänsyn till möjligheterna att i framtiden återfö-
ra även andra näringsämnen när man diskuterar åtgärder på avlopps-
området. Intentionen måste vara att de vägval och investeringar som
görs framöver inte hindrar framtida återföring av även andra närings-
ämnen, där så är möjligt. Det är av vikt att framhålla detta faktum re-
dan i detta skede för att aktörerna ska kunna välja rätt inriktning på
ett tidigt stadium. En ensidig fokusering på fosfor kan leda till subop-
timering i ett långsiktigt kretsloppsperspektiv.

Strategi för återföring av fosfor och 
andra näringsämnen från avlopp
Strategin för att uppnå det långsiktiga målet är utformat som tre in-
riktningar, som åtgärderna ska syfta mot, samt fem områden som
identifierats som viktiga för genomförandet.

Inriktning av strategin
För att nå det långsiktiga målet har tre inriktningar preciserats som
avgörande för möjligheten till att uppfylla målet. De åtgärder som in-
förs ska syfta mot:

1. Ökad återföring av fosfor och andra näringsämnen från avlopp.
2. Minskad mängd tillförda föroreningar till åkermark och avlopp.

(För att nå överensstämmelse med det långsiktiga målet, bör ambitio-
nen vara att denna punkt utökas från att gälla åkermark till att gälla
all mark.)

3. Minskad risk för smittspridning.

Avsnitt 6.1–6.3 i denna aktionsplan följer punkt 1–3 ovan. I kapitel
6.4 redovisas åtgärdsförslag och -behov som styr mot mer än en av
punkterna ovan.

Genomförande av strategin
Genomförandet av åtgärder och andra förslag kan delas in i följande
fem områden, som identifierats som viktiga för att leda in på vägen
mot det långsiktiga målet.
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Stegvis utveckling mot målet
När det långsiktiga målet är uppnått har vi en återföring av näringen i
avlopp utan risk för hälsa eller miljö. Vi ser att det är avgörande att
man nu slår in på en väg som leder mot det långsiktiga målet och att
man inte bygger fast sig i långsiktigt icke hållbara system. På vägen
mot målet måste alla aktörer arbeta för att successivt minska riskerna
och öka återföringen. Ett första steg är att fastställa mål, delmål och
strategi. Ett ytterligare steg är att delmålet för fosforåterföring 2015
ska nås (se 6.1.4).

För att detta långsiktiga arbete ska kunna genomföras krävs att
samhället under en period tillåter en balansgång mellan ökad återfö-
ring och minskad mängd föroreningar och minskad risk för smitt-
spridning.

Innan förändringar för att minska föroreningshalten i avloppsfrak-
tionerna och risken för smittspridning har genomförts kommer det på
kort sikt att behövas alternativa lösningar, som inte i sig styr mot det
långsiktiga målet, för att omhänderta avloppsfraktioner. Dessa alter-
nativ bör stegvis avvecklas i takt med att man genomför åtgärder som
gör att näringen i avloppsfraktionerna kan återföras (se 6.1.5 och
5.2.3).

(Även de övriga punkterna nedan innehåller, på olika sätt, stegvis
utveckling mot målet.)

Kontinuerlig uppföljning, utvärdering och revidering
Eftersom förutsättningar och kunskapsläge är under snabb förän-
dring är det viktigt med utvärdering och revidering av insatserna in-
om området, bl.a. för att säkerställa att ny kunskap tas till vara. Med
jämna mellanrum genomförs uppföljning, utvärdering och revidering
både av mål, delmål och åtgärder. Vi föreslår att en första utvärdering
genomförs år 2006 och att en revidering av aktionsplanen är klar år
2008 (se mer i avsnitt 5.2.4).

En faktor som är avgörande för genomförandet och måluppfyllel-
sen är om det kommer att finnas en acceptans för att avloppsfraktio-
ner används på åkermark respektive mark. Avloppets innehåll av me-
taller, organiska ämnen och smittämnen har inneburit att spridning av
avloppsfraktioner ibland inte har accepterats av olika aktörer (se även
kap. 4). Att i uppföljning och utvärdering studera acceptansens bety-
delse för framgången på området är viktigt. Om denna då finnes vara
en faktor som hindrar genomförandet, bör man överväga antingen yt-



terligare åtgärder för att på något sätt påverka acceptansen eller förän-
dringar av mål och strategi.

Successivt höjda mål för återföring och skärpta regelverk
Intentionen på väg mot det långsiktiga målet bör vara att näringen i
avloppsfraktionerna återförs i så stor utsträckning som möjligt, base-
rat på en fastställd hierarki (se 5.2.3) och på fastställda gränsvärden
när det gäller föroreningar och smittskydd.

Gränsvärdena skärps stegvis för att successivt minska tillförseln av
föroreningar och minska risken för smittspridning. Dock ska de
gränsvärden som föreslås inledningsvis vara sådana att man elimine-
rar större kända risker för hälsa och miljö. Detta gäller t.ex. tillförseln
av kadmium. På lång sikt ska kraven ha skärpts i sådan grad att tillför-
sel av avloppsfraktioner inte medför större tillförsel av föroreningar
än vad som tillåts enligt miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.

Regelverk föreslås vad gäller tillförsel av föroreningar till åkermark
och smittskydd för all mark. Framöver bedöms det även finnas ett be-
hov av en preciserad strategi och styrmedel för all användning på
mark. Eftersom detta berör även andra avfallstyper och många olika
typer av mark krävs dock en avsevärt bredare utredning än den före-
liggande (se bl.a. 6.2.4).

Samtidigt som regelverket skärps, höjs successivt målet när det
gäller återföringen. I första hand gäller det målet för fosforåterföring,
men eventuellt kan framtida mål för andra näringsämnen bli aktuella.

Utveckling av system och metoder
En utveckling av befintliga och nya typer av avloppssystem och me-
toder för behandling av avloppsfraktioner, samt test av dessa för att
öka kunskapen, kommer att behövas. När det gäller vilka system och
metoder som ska användas framöver är det upp till kommunerna att,
utifrån det långsiktiga målet och gällande regler, välja det som passar
deras speciella förutsättningar (se även 5.2.3).

Arbetet har hittills varit inriktat på fosforåterföring och det är i ett
första steg för att kunna återföra fosforn som systemen behöver ut-
vecklas. Dock ska systemen generellt inte hindra framtida återföring
av även andra näringsämnen (se 5.1.2).

Att utveckla och att sedan realisera dessa systemförändringar kom-
mer att ta i anspråk stora resurser. Var ifrån dessa resurser ska komma
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behöver diskuteras och styrmedel kommer att behöva införas. Det är
orimligt att enskilda kommuner ska stå för större utvecklingsinsatser.

Genomförande av kompletterande åtgärder
Förutom åtgärder för att minska tillförseln av föroreningar och risken
för smittspridning samt system- och metodutveckling för återföring
av näringsämnen, bör parallellt ett antal åtgärder genomföras som är
av mer generell art. Dessa åtgärder är t.ex. informationsspridning, att
arbeta för en dialog mellan aktörer och att verka för strategisk av-
loppsplanering (se 6.4).

Även de åtgärder som genomförs inom arbetet med miljökvalitets-
målet Giftfri miljö är mycket viktiga för måluppnåelse på detta områ-
de, exempelvis åtgärder för att uppnå det delmål som gäller utfasning
av särskilt farliga ämnen. Arbetet med att minska föroreningarna i av-
loppet är samtidigt en viktig drivkraft för att avgifta samhället och bi-
drar till uppfyllandet av miljömålet Giftfri miljö.

Aktiviteter för att minska föroreningarna i samhället pågår även in-
om arbetet med integrerad produktpolicy (ipp), där man arbetar för
att minska produkters miljöpåverkan (se t.ex. Naturvårdsverkets rap-
port 5225).

Aktörernas roll
Alla aktörer har ett ansvar att arbeta för att nå de långsiktiga målen.
Varje aktör bör relatera sina handlingar och beslut till deras konse-
kvenser. Det är t.ex. många aktörer som har ett gemensamt ansvar för
att det finns föroreningar och smittämnen i avloppsfraktionerna. Var
och en bör arbeta för att minska sin del i den negativa påverkan på av-
loppsfraktionernas kvalitet som sker.

Det är även av vikt att alla aktörer inser nödvändigheten av att om-
gående påbörja omställningen av både beteende och system, efter-
som dessa förändringar kommer att kräva både tid och resurser.

Kommunerna ansvarar för att, utifrån det långsiktiga målet och gäl-
lande regelverk, välja system som passar deras speciella förutsätt-
ningar. Exempelvis kan glesbygdskommuner och storstadskommu-
ner ha helt skilda förutsättningar att införa olika system, beroende på
ekonomiska förutsättningar, föroreningsgrad, komplexitet i syste-
men, avstånd till plats där återföring av näringen är möjlig osv. Det är
viktigt att rätt lösningar väljs och att man inte låser sig i system som
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inte är långsiktigt hållbara. Systemen ska vara hållbarasåväl ekono-
miskt, socialt som miljömässigt.

Kommunerna har även möjlighet att påverka avloppsfraktionernas
renhet i olika delar av flödet; t.ex. med information till användarna för
att minska inflödet av föroreningar i avloppet, att skilja avloppsström-
mar med olika föroreningsgrad åt eller att rena avloppsfraktionerna i
efterhand.

Som stöd för att på bästa möjliga sätt ta hand om avloppsfraktioner-
na, bör kommuner använda nedanstående anpassning av avfallshie-
rarkin (Regeringens skrivelse 1998/99:63) vid beslut om slutlig han-
tering. Det första alternativet överensstämmer med det långsiktiga
målet. Dock kommer det av olika anledningar på kort sikt, och även i
vissa fall på lång sikt, att förekomma avloppsfraktioner från vilka nä-
ringsämnen ej kommer att kunna återföras, t.ex. på grund av lokala,
regionala eller strukturella förhållanden. Av denna anledning finns de
andra alternativen i hierarkin med som möjliga under vissa förutsätt-
ningar.

Anpassning av avfallshierarkin för avloppsfraktioner
Den som beslutar om hantering av avloppsfraktioner ska:
1. I första hand välja en hantering som ger återföring av näringen.

Om detta ej är möjligt:*

2. I andra hand välja en hantering där åtminstone energin eller ma-
terialet utnyttjas.

Om detta ej är möjligt:*

3. I sista hand välja att låta avloppsfraktionen gå till kvittblivning,
där varken näringen, energin eller materialet utnyttjas.

Utvärdering och revidering
Situationen förändras kontinuerligt, t.ex. tillgången på tekniska lös-
ningar, kunskapsläget i samhället, möjligheten att tillämpa styrme-
del, dialogen mellan olika aktörer – listan kan göras lång. Det föränd-
erliga samhället gör att denna aktionsplan, i likhet med de flesta and-
ra mål och strategier, måste revideras med jämna mellanrum utifrån

5.2.4

* med »ej möjligt«  menas att alternativen är ekonomiskt oskäliga eller miljömäs-
sigt oacceptabla.



den aktuella situationen och kunskapsläget. Ett exempel på ny kun-
skap som är viktig är om läkemedelsresters betydelse på området.

Uppföljning, utvärdering och revidering behövs av både mål, del-
mål och åtgärder. Delmålet för andel återfört fosfor från avlopp (se
6.1.4) bör ses över och vid behov revideras. Framtida mål för andra nä-
ringsämnen bör också övervägas i detta sammanhang.

Vad det gäller tidpunkten för revidering ser vi några viktiga fakto-
rer att ta hänsyn till:
• Vart fjärde år görs en fördjupad utvärdering av de nationella miljö-

kvalitetsmålen (2007, 2011 osv.). Då genomförandet av denna ak-
tionsplan är starkt kopplat till genomförandet av åtgärder för att
uppnå miljömålen, så är det en fördel om en utvärdering av ak-
tionsplanen sker så att resultatet kan tas med i den fördjupade ut-
värderingen.

• År 2005 ska mistra:s forskningsprogram Urban Water avslutas och
det är värdefullt att kunna nyttja de resultat som framkommit där.

• År 2005 träder deponiförbudet för organiskt avfall i kraft och det är
värdefullt att kunna studera effekter av detta.

• Den förordning som vi föreslår om användning av avloppsfraktio-
ner bör omprövas senast 2008, då ett bättre underlag antas medge
tydligare reglering av exempelvis kvalitetskriterier samtidigt som
ett reviderat eg-direktiv kan komma att behöva implementeras vid
denna tidpunkt (se 6.2 och 6.3).

• 2008 anser vi dessutom attminst tre olika fosforutvinnande system
ska ha testas i full skala och att minst hälften av Sveriges kommu-
ner ska ha antagna strategier för återföring av näringsämnen i av-
loppet (avloppsplaner eller motsvarande) (se 6.1.4).

Utifrån detta resonemang föreslår vi att en första utvärdering genom-
förs år 2006 och att en revidering av aktionsplanen är klar år 2008.
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etta kapitel innehåller de förslag till åtgärder eller identifie-
rade åtgärdsbehov som Naturvårdsverket vill lägga fram. 
Kapitlet inkluderar även diskussioner och bakgrund till 
dessa förslag. Avsnitt 6.1–6.3 motsvar de tre punkterna

som återfinns i den strategi som presenteras i avsnitt 5.2; om återfö-
ring av fosfor och om minskad tillförsel av föroreningar samt minskad
risk för smittspridning. I avsnitt 6.4 presenteras ett antal förslag och
åtgärdsbehov som kan ge effekter som berör fler än en av de strategis-
ka inriktningarna.

Ökad återföring av fosfor och andra 
näringsämnen från avlopp
Avloppsvatten från hushåll (dvs. bdt-vatten, urin och fekalier) inne-
håller näringsämnen som fosfor, kväve och kalium. Avloppet innehål-
ler även föroreningar som metaller, organiska ämnen och smittspri-
dande ämnen. Som framgår av tabell 6.1.1 nedan, varierar näringsin-
nehållet mellan de olika fraktionerna avsevärt. Urin är den del som
innehåller mest av både kväve (84 %), fosfor (50 %) och kalium
(44 %).

För att uppnå en långsiktigt hållbar återföring behöver mängden
föroreningar i avloppet minska. Metallhalterna i olika avloppsfraktio-
ner redovisas i figur 6.1.1. Här kan man tydligt se att en övervägande
del av metallinnehållet i hushållsavlopp återfinns i bdt-vattnet. bdt-

6.1

Tabell 6.1.1. Innehåll av närsalter och organiskt material i olika avlopps-
fraktioner räknat som kg per person och år.

Parameter Urin Faeces BDT-vatten Summa

Massa (kg) 550 40 40 000
TS (kg) 22 18 29 69
BOD7 (kg) 7,3 10,2 17,5

(urin + faeces)
COD (kg) 31 14,3 45,4

(urin + faeces)
N (kg) 4,0 0,6 0,2 4,8
P (kg) 0,4 0,2 0,2 0,7
K (kg) 1,1 0,4 1,0 2,5

Källa:Balmér et al., 2002

D
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vatten innehåller också en stor andel organiska föroreningar. I en
dansk studie (Eriksson et al., 2002) bedömde man, baserat på inne-
hållsförteckningarna på vanligt förekommande hushållskemikalier,
att 900 olika naturfrämmande organiska ämnen troligtvis kan återfin-
nas i bdt-vattnet. I en begränsad studie av organiska ämnen i olika
avloppsfraktioner från ett bostadsområde (Palmquist & Hanaeus,
2001) varierade andelen som återfanns i bdt-fraktionen från 60 % till
nära 100 %.

Det finns olika sätt att arbeta för att minska mängden föroreningar
i avlopp. En möjlighet är att arbeta för att minska inflödet av förore-
ningar till samhället. I avsnitt 6.4.2 diskuteras hur kommuner kan sö-
ka stöd i miljöbalken och va-lagen för att ställa krav på kvaliteten på
avloppsvattnet från industriella verksamheter som är anslutna eller
vill ansluta sig till ett reningsverk. I avsnitt 6.2 föreslås bland annat en
översyn av policy för lämplig anslutning till avloppsreningsverk. Des-
sa åtgärder kan medföra att flödet av föroreningar från samhället till
åkermarken vid slamanvändning minskar. Ett annat sätt att hantera
problemet är att avskilja fosforn från föroreningarna, och en tredje
möjlighet är att undvika att blanda föroreningarna med växtnäringen.

Oavsett hur man väljer att utforma avloppssystemen, så måste des-

Figur 6.1.1. Andel metaller i olika avloppsfraktioner (Balmér et al., 2002).



sa utvärderas utifrån ett antal kriterier. I ett arbete från Naturvårds-
verket (1995), formulerades ett antal huvudkriterier för bedömning
av miljöanpassade avloppssystem:
• Smittspridning och sanitära förhållanden
• Miljöpåverkan och resurshushållning
• Tekniska och socio-ekonomiska kriterier

En hög hygienisk standard måste hållas i avloppssystemets alla led
för att minska risken för överföring av sjukdomsframkallande organis-
mer från avloppet till människor, djur och miljö. Nya smittvägar får
inte skapas.

Miljöskyddet är självklart viktigt; avloppssystemen måste utfor-
mas så att de inte orsakar miljöstörningar vare sig på kort eller på lång
sikt Avloppsvattnets näringsämnen bör när så är möjligt återföras. Av-
loppsvattnet innehåller vidare organiskt material. Energin i det orga-
niska materialet kan t.ex. utvinnas som biogas.

Ett miljöanpassat avloppssystem ska även vara robust, dvs. att sys-
temet ska vara tillförlitligt och driftsäkert. En annan förutsättning är
att acceptansen och förtroendet för systemet hos användare, jordbru-
kare och livsmedelsindustri men också från andra aktörer är god.

Även de ekonomiska aspekterna är viktiga vid val av avloppssys-
tem. Ekonomisk uthållighet kännetecknas av att kostnader associe-
rade med ett system kan förväntas accepteras under överskådlig tid.
Ett kostnadseffektivt system är inte med nödvändighet den billigas-
te lösningen, utan den lösning som genererar mest nytta för pengarna.

Förutom ovanstående kriterier har även de lokala förhållandena
avgörande betydelse för hur avloppssystemet bör utformas. Förut-
sättningarna i kommunen eller regionen, såsom möjligheter till sam-
arbete med andra kommuner eller aktörer, befintlig infrastruktur, el-
ler huvudsaklig bebyggelsestruktur påverkar med nödvändighet sys-
temvalet.

I följande avsnitt diskuteras ett antal möjliga systemlösningar i
stadsmiljö respektive glesbygd.

Avloppssystem i stadsmiljö
Inom ett av delprojekten i arbetet med regeringsuppdraget har sex
olika avloppssystem jämförts med hjälp av en miljösystemanalys
»System för återanvändning av fosfor i avlopp«  (Balmer et al, 2002).
Ursprungskriterierna för val av system var att de skulle kunna uppfyl-
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la nationella miljömål samt alstra en produkt som var hygieniskt in-
vändningsfri. För att kunna jämföra systemen sinsemellan har de ap-
plicerats på ett tänkt samhälle med 100 000 invånare. Systemen ana-
lyserades utifrån deras miljöpåverkan, potential för resurshushåll-
ning, hygienaspekter på framförallt fosforprodukter, ekonomi, pro-
duktmarknad, organisation och brukaraspekter. Vid en jämförelse
med kriterierna för ett hållbart avloppssystem ovan, kan konstateras
att systemstudien väl belyser de kriterier som ansetts viktiga att upp-
fylla. Resultatet från miljösystemanalysen redovisas i detta kapitel
liksom företagsekonomiska och samhällsekonomiska kostnader för
de olika systemen. 

Systemstudien begränsas av att endast sex olika avloppssystem har
djupanalyserats. För att kunna producera en genomarbetad miljösys-
temanalys bedömde författarna att endast system som det existerar
underlagsmaterial i tillräcklig omfattning för bör ingå. Samtliga sex
studerade system är sådana som tillämpas i dag eller befinner sig nära
tillämpning i fullskala. Valda system ska dock inte ses som de givet
bästa systemalternativen som finns att tillgå. De analyserade syste-
men används för att peka ut en färdriktning, snarare än för att bedöma
den ena eller andra tekniken. Systemen kan även utvecklas och kom-
bineras.

Följande system har studerats (mer utförlig beskrivning av syste-
men finns i Balmér et al., 2002):

Referensalternativ
• Som referensalternativ valdes ett system som omfattar konventio-

nell avloppsbehandling bestående av mekanisk avskiljning, biolo-
gisk rening inklusive kväverening samt kemisk fällning. Denna
anläggning förutsätts redan finnas. Scenariot ska fungera efter att
deponiförbudet för slam inträder år 2005, varför en konventionell
slambehandling, bestående av mesofil rötning och avvattning, ef-
terföljs av att slammet förbränns. Askan deponeras. Ingen fosfor-
återvinning sker i detta system. Kostnader för referenssystemet in-
nefattar drift- och kapitalkostnader för den befintliga reningsan-
läggningen inklusive rötning och avvattning. Dessutom tillkom-
mer kostnader för en ny förbränningsanläggning. I den ekonomis-
ka jämförelsen mellan systemen antas referensanläggningens kost-
nader motsvara ett nollalternativ, varför enbart tillkommande kost-
nader för övriga system redovisas.
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Källsorterat avloppsvatten
• Uppsamling av urin: urinen samlas upp i tankar vid bostadsfastig-

heterna och transporteras till jordbruk för lagring innan den an-
vänds. Övrigt avlopp leds till ett reningsverk och genomgår en be-
handling som motsvaras av referensalternativet.

• Uppsamling av klosettvatten: klosettvattnet samlas upp och trans-
porteras med vakuumsystem till en central där det hämtas och
transporteras till en behandlingsanläggning. Klosettvattnet hygie-
niseras och stabiliseras genom pastörisering och termofil rötning
innan det används i jordbruket. Behandlingsanläggningarna förut-
sätts ligga i jordbruksbygd och den vidare transporten till använda-
ren har antagits ske med hjälp av teknik som är vanligt förekom-
mande i jordbruk. bdt-vattnet leds till reningsverk och genomgår
en behandling som med undantag för krav på kväverening och
med termofil istället för mesofil rötning av slammet, motsvaras av
referensalternativet.

Blandat avloppsvatten
• Slamanvändning i jordbruk: behandling av avloppsvatten och slam

sker som i referensalternativet, dock med tillägget att slammet pas-
töriseras innan det rötas. Slammet transporteras, efter eventuell
mellanlagring, till jordbruk för spridning med normal fastgödsel-
spridare.

• Utvinning av fosfor ur avloppsvatten: exemplifieras av den s.k.
PhoStrip-processen. Ur en fosfatrik delström erhåller man kalci-
umfosfat som har tillräckligt låg halt av föroreningar för att kunna
användas som råvara i fosfatindustrin. Reningsverket i referensal-
ternativet behöver byggas om till biologisk fosforreduktion. Det
slam som ej ingår i delströmmen för kalciumfosfatproduktion för-
bränns som i referensalternativet.

• Utvinning av fosfor ur slam: avloppsbehandlingen sker som i refe-
rensalternativet. Det producerade slammet genomgår den s.k.
krepro-processen, där man genom bl.a. pH-sänkning, termisk hy-
drolys och efterföljande pH-justering kan avskilja bl.a. järnfosfat.
Den organiska restfraktionen efter hydrolysering förbränns.

• Utvinning av fosfor ur aska efter förbränning av slam: fram till av-
vattningen av slammet sker behandlingen av avloppsvattnet och
slammet som i referensalternativet. Efter detta torkas slammet och
förbränns enligt den s.k. BioCon-processen. Askan mals till ett pul-
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ver varefter man tillsätter svavelsyra. Syralösningen pumpas till en
jonbytare i vilken bland annat fosforsyra avskiljs.

För avgränsningar och gjorda antaganden, se Balmér et al. (2002).

Fler tekniker finns att tillgå för fosforåterföring från avlopp än de som
genomgått den här refererade miljösystemanalysen. I full skala kan
exempelvis bevattning med avloppsvatten nämnas och på pilotskale-
nivå finns exempelvis superkritisk våtoxidation av slam, den s.k.
Aqua Reci-processen (se beskrivning i Balmer et al., 2002 eller Stock-
holm Vatten ab, 2002). Processen möjliggör en fullständig förbrän-
ning av slammet till koldioxid och vatten, varefter en oorganisk ask-
fraktion, bestående av bl.a. fosfor-, svavel- och metalloxider kan av-
skiljas. Fosforn kan sedan frigöras genom lakning med antingen syra
eller bas. Ytterligare tekniker för fosforåterföring, såsom fosforutfäll-
ning till kalciumfosfat eller struvit1 med hjälp av kristallisationstek-
nik (dhv Crystalactor™) som möjliggör olika varianter av fosforutvin-
ning från fosforrika delströmmar eller från utflödet från en process
utan fosforreduktion (Renphos m.fl.), termisk hydrolys av avlopps-
slam före rötning (Cambi), och ytterligare en variant av fosforutvin-
ning med jonbytare efter syralakning av aska, beskrivs i underlagsrap-
porten (Balmér et al., 2002). Ytterligare tekniker är under utveckling.

Resultat från systemstudie och samhällsekonomisk analys
Balmér et al. (2002) konstaterar att den högsta återföringsgraden av
fosfor från avlopp till jordbruk uppnås genom slamanvändning. Om
hänsyn även tas till återföring av kväve, kalium och svavel har urin-
sorterings- och klosettvattensystemen högst återföringsgrad. Ser man
dessutom till möjligheten för växterna att omedelbart tillgodogöra sig
näringen i de producerade gödningsmedlen, så återför klosettvatten-
systemet näringen effektivast (tabell 6.1.2).

Metallinnehållet i urin ligger lägst bland de undersökta fraktioner-
na, och metallinnehållet är troligen även lågt för separerad fosfor från
krepro-, BioCon- och PhoStripprocesserna. De senare systemen
återför dock enbart fosfor, varför det långsiktiga målet om närings-
återföring inte tillgodoses fullt ut i dessa fall. Klosettvattensystemet
är bäst ur återföringshänseende och urinsorteringssystemet förbrukar
minst energi av de undersökta systemen. Minsta transportarbetet er-

1. Struvit: ett mineral, magnesiumammoniumfosfat, MgNH4PO4(H2O)6.
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hålls med slamsystemet. Man kan alltså konstatera att samtliga sys-
tem har sina fördelar.

I tabell 6.1.3 har systemanalysens resultat sammanställts. Tolk-
ningen beträffande miljöpåverkan och resurshushållning har försvå-
rats då flera system är positiva ur en bemärkelse, men negativa ur en
annan. Klosettvattensystemet är med den valda utformningen resurs-
krävande på grund av det omfattande transportbehovet samt vaku-
umsystemets stora energibehov. Samtidigt ger detta alternativ klart
lägst utsläpp till vatten av övergödande ämnen och tungmetaller.
Slamanvändningen medför, enligt beräkningarna, en större förore-
ningsbelastning än övriga system (även vid jämförelse med referens-
systemet där ingen fosfor, och därmed heller inga föroreningar, åter-
förs), medan utvinning av fosfor ur avloppsvatten visserligen är mar-
ginellt mer energikrävande än referenssystemet, men sammantaget
minskar förbrukningen av fossila resurser. Systemen med utvinning
av fosfor ur slam och aska är främst på grund av det stora kemikaliebe-
hovet sämre ur resurshushållningshänseende än referensalternativet.

Systemen är i stort sett likvärdiga ur hygiensynpunkt. Klosettvat-
tensystemet bedöms ha en marginellt lägre smittspridningsrisk efter-
som det renade avloppsvattnet i detta fall enbart härrör från bdt-
vatten med ett väsentligt lägre patogeninnehåll än ett blandat av-
loppsvatten. Urinsorteringsalternativet bedöms ge en marginellt hö-
gre risk eftersom systemet hanterar ytterligare en fraktion som ej är fri
från patogener. Hygienaspekten behöver dock ej vara avgörande för
val av system, speciellt eftersom risken i hög grad beror av renings-
grad och utsläppspunkt för utgående renat avloppsvatten. Däremot

Tabell 6.1.2. Återföringspotential i % för olika system, räknat för fosfor (P), genomsnittliga
återföringen av kväve, fosfor, kalium och svavel (N,P,K, S) och kompenserat för spridnings-
förluster och växtillgänglighet (N,P,K, S växttillgängligt).Balmér et al., 2002.

Teknik P N,P,K,S N,P,K, S växttillgängligt

Urinsortering 40 50 47
Klosettvattensortering 75 74 70
Slamanvändning 95 38 27
PhoStrip 60 15 15
KREPRO 70 18 15
BioCon 60 15 16
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behöver systemen anpassas och utformas så att de hygieniska risker-
na minimeras. 

I produktanalysen har produkterna från de olika systemen jämförts
med avseende på hur väl miljömålen uppfylls, produktionskostnad,
hygienaspekter, hanterade volymer, metallinnehåll och fosforns
växttillgänglighet samt förmåga att ersätta fossilt fosfor. Produkternas
innehåll av organiska ämnen, hormoner eller läkemedelsrester har in-
te analyserats på grund av bristande underlag. Rapporten tar heller
inte upp hur marknaden kan tänkas bedöma en viss produkt, då
marknadsmässiga risker bedöms finnas för samtliga i analysen ingå-
ende system.

Sorterade fraktioner har den bästa växtnäringsbalansen, men pro-
dukten behöver koncentreras för att undvika problem som mark-
packning vid spridning. Slam ger med nuvarande teknik en sämre
återföring av kväve än de sorterande systemen. Slammet är även den
produkt som, i studien, har högst föroreningsinnehåll. Med undantag
för bly och troligen kvicksilver är halterna för de flesta metaller i sam-
ma storleksordning som i flytgödsel. De fosforutvinnande systemen
ger alla förhållandevis rena fosforprodukter. Järnfosfat från krepro
kan möjligen användas direkt på åkermark, medan produkterna från
BioCon och Phostrip kan ingå som råvara i fosfatgödselindustrin.

Tabell 6.1.3. Jämförelse mellan system med avseende på i systemanalysen ingående para-
metrar, en sammanfattning av Balmér et al. (2002),där + betyder bättre än referens,0 bety-
der lika som referens,– betyder sämre än referens och ? att det är osäkert eller att erfaren-
het/uppgifter saknas.

Miljö- Resurs- Hygien- Brukar-
påverkan hushållning aspekter Ekonomi1 Produkt aspekter

Referens 0 0 0 0 irrelevant 0
Urinsortering + + (–) – – – till + – till +
Klosettvatten-

sortering + – till + (+) – – – till + – till +
Slamanvänd- – till 0 + 0 + – till + 0

ning
PhoStrip 0 0 till + 0 – ?2 – till 0
KREPRO 0 – 0 – – till + – till 0
BioCon 0 – 0 – ?2 – till 0

1.+ Indikerar lägre kostnader än referenssystemet,– – avsevärt högre än referens.
2.Ytterligare förädling behövs innan produkten kan nyttiggöras.



Ur brukarsynpunkt antas de sorterande systemen ha en kretslopps-
pedagogisk potential, samtidigt som brister i teknik och information
kan leda till negativa spiraler, attityd- och beteendemässigt. De fos-
forutvinnande systemen kan medföra att hushållens medvetande om
det egna beteendets betydelse minskar. Ett införande av de senare
systemen riskerar även att bidra till att motivationen för ett ambitiöst
kemikaliearbete sänks.

Ekonomianalysen i Balmér et al. (2002) har gjorts ur ett företags-
ekonomiskt perspektiv, där framförallt konsekvenserna för aktörer
som kommunala förvaltningar och fastighetsägare beaktats. De sorte-
rande systemen är betydligt dyrare än övriga system som ligger i sam-
ma storleksordning som referensalternativet. Slamanvändning i jord-
bruk och utvinning av fosfor ur avloppsvatten (PhoStrip) är billigast.
En tung post i sorteringsalternativen är merkostnader för installatio-
ner i fastigheterna. Detta trots att man endast har räknat med en toa-
lett per hushåll, och inte tagit med installationer i skolor, sjukhus eller
andra arbetsplatser. Slamanvändningsalternativet blir billigare än
referensalternativet eftersom detta scenario inte kräver investering i
någon förbränningsanläggning.

En samhällsekonomisk analys av de sex systemen för återföring av
fosfor och andra näringsämnen för storskaliga avloppssystem i befint-
lig bebyggelse har genomförts, där referensfallet liksom tidigare är
förbränning av slam. Förutom kostnader för installation och drift av
systemen har deras miljöeffekter värderats i pengar enligt tre värde-
ringsmetoder. De olika miljövärderingsmetoderna ger skilda resultat
men rangordningen mellan de olika återanvändningsteknikerna är
oberoende av metod. I det följande har ett medelvärde av de tre ana-
lyserna använts. För mer utförlig information hänvisas till underlags-
rapporten (Carlsson Reich, 2002). 

Carlsson Reich har utgått ifrån en företagsekonomisk kalkyl (f)
som skiljer sig något från Balmér et al. (2002) se figur 6.1.2, bl.a. ge-
nom att hänsyn även tagits till kostnader för spridning av avloppsfrak-
tionerna. Som framgår av figur 6.1.2, förändras dock inte kostnadsbil-
den räknat per person och år varken när hänsyn tas till samhällseko-
nomiska kostnader (s) eller med hänsyn tagen till miljökostnader (m).
Urin- och klosettvattensortering beräknas bli avsevärt dyrare än övri-
ga återföringstekniker, medan kostnaderna för övriga system bedöms
vara i samma storleksordning, då skillnaderna mellan dem ligger in-
om felmarginalen för kalkylerna.

Om man räknar kostnad per kg återförd fosfor förändras inte bilden
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Figur 6.1.2.Sammanställning över kostnadskalkyler gjorda inom regerings-
uppdraget. Samtliga siffror är merkostnader jämfört med referensalternativet.

nämnvärt; urin- och klosettvattensystemen är fortfarande dyrare än
övriga alternativ. För samtliga system gäller dock att kostnaden per kg
återförd fosfor vida överstiger det marknadsmässiga priset på ca 10
kr/kg. Om kostnaderna för systemen även sätts i relation till återfö-
ring av näringsämnena kväve, kalium och svavel nyanseras dock bil-
den (se figur 6.1.3), och de sorterande systemen hamnar nu i samma
storleksordning som övriga. Slamgödsling är fortfarande det mest
kostnadseffektiva systemet.

En osäkerhet i hela studien är det faktum att beprövad teknik jäm-
förs med obeprövad teknik. Kostnader för obeprövad teknik kan på-
verkas kraftigt både i positiv och negativ riktning beroende på fakto-
rer såsom teknikutveckling och genomförbarhet i stor skala. Som ett
exempel pågår utveckling av en ny metod för lokal indunstning och
pelletering av klosettvatten, som på ett radikalt sätt minskar trans-
portbehovet vid klosettvattensortering men istället ökar energibeho-
vet för torkningsprocessen (projekt Circum, Tomas Palo, pers. kom.).
Denna typ av teknikutveckling påverkar givetvis förutsättningarna
för både miljösystems- och samhällsekonomiska analyser. Slamkvali-
teten som använts i systemstudien har varit högre än den genomsnitt-
liga svenska slamkvaliteten. Kostnader för att uppnå denna kvalitets-
höjning ingår inte i kostnadsberäkningarna. Detta medför ytterligare
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en osäkerhet i beräkningarna (Balmér et al., 2002 och Carlsson Reich,
2002).

Diskussion storskaliga system
Det kan konstateras att inget av de undersökta systemen kan sägas
vara den självklara vägen mot att uppfylla aktionsplanens övergripan-
de mål. Alla system har sina fördelar respektive nackdelar. En viktig
slutsats som dock görs i ovanstående studier är indikationen att fosfor
inte nödvändigtvis är viktigare än andra växtnäringsämnen. Det finns
därför risk för suboptimering av system om man ensidigt arbetar för
återföring av fosfor. Naturvårdsverket rekommenderar att även möj-
ligheten att återföra kalium, kväve och svavel beaktas. Betydelsen av
olika närningsämnen bör analyseras ytterligare. I detta sammanhang
finns även behov av att analysera möjligheter och hinder för att åter-
föra näringsämnen från andra samhällssektorer än avloppssektorn

Kostnadsmässigt, både med och utan miljökostnader, ligger alla
undersökta system utom urinsortering och klosettvattensortering på
ungefär samma nivå. Den stora skillnaden i kostnader för de källsor-
terande systemen ligger i insamling, transporter och lagring – övriga
delar är i överensstämmelse med övriga system. Kostnaden per recir-
kulerat kilo näringsämne sjunker drastiskt för klosettvatten- och

Figur 6.1.3. Företagsekonomisk kalkyl och miljövärdering av de olika
alternativen räknat per kg återfört näringsämne (Carlsson Reich, 2002).
Merkostnader jämfört med referensalternativet.



urinsorteringsscenarierna när hänsyn även tas till innehåll av kväve,
fosfor, kalium och svavel. 

Eftersom de sorterande systemen fångar upp störst mängd fosfor, kvä-
ve, kalium och svavel men däremot förhållandevis lite metaller, kan
de sägas vara de system som har störts potential att uppfylla det över-
gripande målet: återföring av näring i avlopp till mark, utan risk för
hälsa och miljö. Systemen kräver i dag stora insatser i form av t.ex.
transportenergi, varför metodernas resurseffektivitet kan ifrågasättas.
Detta, samt de höga finansiella kostnaderna ställer krav på fortsatt ut-
veckling av teknik och logistik/organisation, samt studier av hur sor-
terande system kan samexistera med konventionella. Dessutom bör
en grundlig undersökning av acceptansen hos mottagarna för sortera-
de avloppsfraktioner göras. Fortfarande saknas tillräckligt underlag
för att göra en riskbedömning av vad fraktionernas innehåll av läke-
medelsrester och hormonstörande ämnen kan innebära. För närva-
rande saknas även erfarenheter av olika sorterande system i större
skala. Allt detta tydliggör behovet av en fortsatt kontinuerlig utveck-
ling och uppföljning av de sorterande systemen.

Slam innehåller fler näringsämnen än fraktioner från fosforutvin-
ningssystemen. Förutsatt att gällande gränsvärden för slamanvänd-
ning kan uppfyllas, så kan slamspridning på åkermark vara ett alterna-
tiv på kort sikt. Detta kräver emellertid att man kommer tillrätta med
acceptansproblemen (se vidare nedan). Systemet kan även fungera
på lång sikt förutsatt att miljökvalitetsmålet Giftfri miljö är uppnått
eller om förorenade avloppsflöden kan separeras från renare flöden.
Det finns således även ett behov av att utveckla och utvärdera system
där avloppsflöden med olika föroreningsgrad separeras. För att nå må-
let om näringscirkulation, finns även behov av att utveckla processer-
na så att mer kväve och kalium kan koncentreras i slammet.

Acceptansproblemen är troligen mindre när det gäller fosfor utvun-
nen från slam eller avloppsvatten. Då fosfor är det enda näringsämne
som återförs med dessa metoder, motverkas dock aktionsplanens in-
tention att inte hindra återföring av ytterligare näringsämnen. Det
kan dock finnas tillfällen då denna teknik kan vara motiverad, exem-
pelvis där sorterande lösningar inte fungerar eller slamspridning inte
är accepterad. Även dessa system behöver utvecklas så att resursför-
brukning och kostnader i samband med fosforextrahering minskar
och så att fler näringsämnen kan utvinnas. Biologisk fosforreduktion är
en lovande teknik i detta sammanhang, då biologiskt bunden fosfor
är mer lättlakad än kemiskt bunden. En tekniklösning med partiell
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eller fullständig biologisk fosfor-reduktion innebär dels en minsk-
ning av kemikaliebehovet för fosforreningen, men även att behovet
av kemikalier för fosforutvinningen minskar (Hultman et al., 2002).
Liksom för separerande metoder finns behov av att testa och utvärde-
ra utvinningsmetoder i stor skala, för att man ska få ett bättre under-
lag för bedömning.

Det kan naturligtvis finnas andra system som inte studerats inom
detta arbete, men som kan sägas uppfylla målen. Nya tekniker och
system som uppfyller ovanstående mål kan också komma att utveck-
las i framtiden. Angreppssätt som inte studerats i detta arbete är dels
att till skillnad från att skilja fosfor från slammet i stället fokusera på
att avskilja föroreningar, dels att separera förorenade flöden från rena-
re flöden.

Åtgärder och utredningsbehov storskaliga system
Exempel på åtgärder och utredningsbehov för storskaliga system:
• Utveckling av kriterier för bedömning av långsiktig hållbarhet hos

olika system. Inom Urban Water pågår ett arbete för att belysa det-
ta område.

• Betydelsen av olika näringsämnen bör analyseras ytterligare. Möj-
ligheter och hinder för att återföra näringsämnen från andra sam-
hällssektorer än avloppssystemet bör utredas vidare.

• Teknisk funktion, miljöpåverkan, resurshushållning samt kostna-
der för olika system för återföring av fosfor och andra näringsämnen
behöver utredas vidare.

• Sorterande samt utvinnande system behöver utvecklas så att re-
sursförbrukningen och de finansiella kostnaderna minskas. Syste-
men bör dessutom optimeras med hänsyn tagen till återföring av
fler näringsämnen än fosfor. 

• Utveckla lämpliga organisations- och samverkansformer. Det är
viktigt med långsiktiga avtal och regler mellan tillhandahållare och
mottagare av den näringshaltiga fraktionen från avloppssystemet

• Utveckling av teknik och hanteringssystem för återföring av växt-
näring. Utveckla metoder att koncentrera näringen vilket under-
lättar spridning och minskar transport- och energibehov.

• Bidrag för att testa och utvärdera sorterande och utvinnande meto-
der i stor skala behövs för att kommunerna inte ska få bära orimligt
höga kostnader eller stor risk. Detta är nödvändigt för att få igång
projekt.
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• Möjligheten att anpassa dagens storskaliga system för avledning av
avloppsvatten till att separera förorenade flöden från renare flöden
bör testas och utvärderas. Möjligheter och förutsättningar att tillva-
rata mer kväve och kalium bör utredas.

• Samverkansformer mellan regioner och andra aktörer bör utveck-
las, då flera av systemen har tydliga skalfördelar. Möjligheter till
tekniksamverkan eller andra former av samarbeten bör utredas.

• Medel till forskning om system för återföring fosfor och andra nä-
ringsämnen behövs. 

Avloppssystem i gles bebyggelse
I Sverige finns närmare en miljon enskilda avloppsanläggningar varav
ungefär hälften betjänar permanenthushåll och hälften fritidshus. Av
alla anläggningar bedöms endast hälften som uppfylla lagens krav2 på
längre gående rening av avloppsvattnet än slamavskiljning. Glesbyg-
dens avlopp svarar för en mycket stor tillförsel av fosfor till sjöar och
vattendrag. Det finns därför ett stort behov av att komma tillrätta med
de enskilda avloppen. Vidare finns här en stor potential att skapa ett
kretslopp av näringsämnen eftersom systemen ofta ligger i jordbruks-
nära områden. I denna utredning begränsar vi oss till frågor som rör
näringsåterföring från små avloppsanläggningar.

Inom FoU-programmet kring Robusta och Uthålliga Små Avlopps-
system (rusa), har en kunskapssammanställning kring små avlopps-
anläggningar genomförts av forskare vid jti och slu (Palm et al.,
2002). I rapporten har nio olika typer av system för behandling/upp-
samling av avloppsvatten från enskilda anläggningar studerats. Dessa
system kan grovt delas in i antingen källsorterande system eller sys-
tem med blandat avloppsvatten. 

Källsorterat avloppsvatten
• Urinsortering – innebär att urinen sorteras ut vid källan, dvs. i toa-

letten. Från toaletterna leds urinen via ett separat ledningssystem
till uppsamlingstank, varifrån den vanligtvis transporteras till lag-
ringstank. Här lagras urinen för att nå tillfredsställande hygienisk
kvalitet, varefter den kan användas som gödselmedel. Ett sådant

6.1.2

2. § 12 Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.



system måste kombineras med separat omhändertagande och re-
ning av fekalier och bdt-vatten.

• Klosettvattensortering – separat uppsamling av avloppsvattnet
från klosetter, till en så kallad sluten tank. Systemet bygger på att
vakuumtoaletter eller snålspolande toaletter används. Efter hygie-
nisering kan klosettvattnet användas som gödselmedel.

• Torra system – toalettsystem som inte använder spolvatten utan to-
alettavfallet samlas upp och behandlas separat från eventuellt bdt-
vatten. Toalettavfallet behandlas som regel genom kompostering.

Blandat avloppsvatten
Observera att samtliga nedanstående behandlingsalternativ föregås
av någon typ av förbehandling vanligtvis slamavskiljning.
• Minireningsverk – små avloppsreningsverk, som normalt innehål-

ler biologisk och kemisk reningsteknik.
• Kemisk fällning som komplement – när kemisk fällning används

inom småskalig teknik kombineras den normalt med andra lös-
ningar. Syftet är framförallt att reducera utsläppen av fosfor.

• Filter med fosforsorberande förmåga – för att förbättra befintlig
teknik (markbäddar och infiltration) utvecklas olika filtermaterial.

• Rotzonsanläggningar – en bevuxen (vanligen med någon typ av
vass) svagt sluttande bädd fylld med grus, sand och/eller liknande
material. 

• Infiltrerande system med vertikalt flöde i markprofilen – Markbäd-
dar består av ett rörsystem för att fördela avloppsvatten till ett kon-
struerat filter huvudsakligen bestående av sand, samt ett dräneran-
de skikt och dränerande rörsystem för att leda ut det behandlade
vattnet ur markbädden. Infiltrationsanläggningar har grundvattnet
som recipient och anläggningen består av ett ledningssystem för
att fördela avloppsvatten till ett avgränsat markavsnitt med lämp-
ligt markmaterial. Bevattning av odlad mark är en gammal metod för
avloppsvattenrening. I Sverige sker bevattning vanligen med bio-
logiskt renat vatten. 

• System med ytvattenflöde – systemen kan vara mindre vattensam-
lingar eller våtmarker såväl som anlagda dammar och våtmarker.
Det gemensamma är att det finns fri vattenmassa som avloppsvatt-
net strömmar igenom.
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Kostnaderna för installation, drift och underhåll för ovan beskrivna
småskaliga avloppssystem varierar. För att göra en rimlighetsbedöm-
ning kan som jämförelse nämnas den kommunala anslutningsavgif-
ten och den årliga brukaravgiften. Den genomsnittliga anslutnings-
avgiften var år 2001 strax under 70 000 kronor och den årliga bruka-
ravgiften knappt 4 000 kronor för ett normalhushåll (Svenskt Vatten,
2002). Samtliga ovanstående studerade systemlösningar klarar i nor-
malfallet i stort sett denna kostnadsnivå. 

I rapporten Palm et al. (2002) utvärderas de olika systemen i förhål-
lande till följande kriterier: 
• Minimera risken för smittspridning 
• Hushållning med naturresurser (God bebyggd miljö)
• Minimal miljöpåverkan (Giftfri miljö, Ingen övergödning)

Tabell 6.1.4. Bedömning av hur kriterierna smittspridning,hushållning och miljöpåverkan
uppfylls av olika systemlösningar,där + betyder väl, 0 betyder varken bra eller dåligt, – bety-
der dåligt och ? att det är osäkert eller att erfarenhet/uppgifter saknas. I Palm et al. (2002)
finns kommentarer till bedömningarna.Övriga kriterier (jfr inledningen till avsnitt 6.1) har
inte bedömts möjliga att kvantifiera på ett jämförbart sätt inom ramen för sammanställning-
en (Palm et al., 2001).

Systemlösning Smittspridning Hushållning Miljöpåverkan

Sorterande system
Urinsortering 0 till + + +
Klosettvattensortering + + +
Torra system – till + ? till + +

System med blandat 
avloppsvatten

Minireningsverk – till ? 0 till + +
Kemisk fällning som 

komplement 0 till + 0 till + +
Filter med P-sorberande 

förmåga ej bedömt ej bedömt ej bedömt
Rotzonsanläggningar – till + – – till +
Markbäddar – till + – – till +
Infiltration – till + – – till +
Bevattning av odlad mark – till + 0 till + 0 till +
System med ytvattenflöde – till ? – till 0 – till +



Sammanfattningsvis gäller att ett flertal systemlösningar har goda för-
utsättningar att uppfylla kriterierna. De sorterande systemen är de
lösningar som har den största potentialen i fråga om återföring av
växtnäring. För dessa system är utvecklingsbehoven jämförbara,
även om urinsortering kan sägas vara det system som är mest under-
sökt Även vissa system med blandat avloppsvatten har potential för
att återföra näring, framförallt fosfor. Exempel på utvecklingsbehov
för de olika avloppssystemen redovisas i Palm et al (2002). Generellt
gäller dock att behovet av forskning, utveckling och uppföljning av
olika frågeställningar som rör små avloppsanläggningar är stort. Ex-
empel på frågeställningar för småskaliga system som bör utredas är
följande:
• Utforma generella riktlinjer med definierade krav och miljömål för

små avloppsanläggningar (enskilda avlopp),
• utforma regler rörande lokalt omhändertagande av avloppsfraktio-

ner från små avloppsanläggningar,
• utveckla samverkansformer mellan olika intressenter, t.ex. jord-

brukare och ägare till enskilda avlopp, så att återanvändningen av
växtnäringen från enskilda avlopp stimuleras,

• utforma lämpliga organisatoriska former för införande och förval-
tande av små avloppssystem,

• Utveckla teknik och hanteringssystem för återföring av växtnäring
till åkermark.

Acceptans för olika system för återföring av näring
Samtliga system för återföring av fosfor som studerats inom rege-
ringsuppdraget är behäftade med tveksamheter angående acceptans
och robusthet, vilka gör det omöjligt att i dag föreslå ett specifikt sys-
tem för framtiden. Acceptansfrågorna varierar dock till viss del mel-
lan systemen (se vidare i Balmér et al., 2002 och Carlsson, 2002). För
konventionella avloppssystem som bygger på återföring via slam är
acceptansproblematiken välkänd och har varit aktuell under flera de-
cennier. Slammets innehåll av föroreningar och smittämnen har inne-
burit att slamspridning på åkermark från tid till annan inte accepte-
rats av olika aktörer. Några garantier för full acceptans av slamsprid-
ning på åkermark kommer heller inte att kunna ges även om regel-
verket kring slamanvändning kraftfullt skärps. Däremot kan man för-
vänta att acceptansen är större för att nyttja slammets innehåll av nä-
ringsämnen på annan mark än den som producerar livsmedel.
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Liknande acceptansfrågor finns beträffande sorterande system, där
visserligen halterna av metaller och organiska miljögifter generellt är
avsevärt lägre än i slam, men där urinens innehåll av hormoner och lä-
kemedelsrester gör att systemen kan ifrågasättas. För sorterande sys-
tem kvarstår också frågetecken kring brukaracceptansen även om det
skett en utveckling av de sorterande toaletterna under senare år. För
en storskalig utbyggnad av sorterande system är dock den ekonomis-
ka acceptansen hos husägare och samhället i stort den avgörande frå-
gan med den kostnadsbild dessa system har i dag. Andra osäkerheter
som är förknippade med acceptans är huruvida jordbruket i större
skala accepterar att ta emot sorterade avloppsfraktioner och att detta
kan ske under lång tid. Strukturella frågor såsom lagstiftning, besluts-
kompetens, organisation, finansiering och genomförande beträffande
sorterande system är också oklara idag. 

För fosforutvinnande system är bilden något annorlunda då accep-
tansen för användningen av den utvunna fosforn bör vara avsevärt
större än för övriga system. Robustheten bör också vara störst för des-
sa system, då slutresultatet inte på samma sätt är beroende av brukar-
nas acceptans eller beteenden. För dessa system kan det samtidigt
finnas bristande acceptans för att återvinna fosfor till priset av hög
kemikalieförbrukning samt förluster av näringsämnen i kretsloppet, i
första hand kväve, svavel och kalium.

Många försök har gjorts för att öka acceptansen för slamanvänd-
ningen alltsedan lrf:s första slamstopp i slutet av 1980-talet. Ett ini-
tiativ som tagits under senare tid är projektet »Öppen dörr« numer
benämnt Revaq. Där pågår ett arbete för att öka acceptansen och för-
troendet för dels slamanvändningen, dels för kommunernas förbätt-
ringsarbete. Projektet har som syfte att undersöka vilka kvalitetsför-
bättringar som är möjliga med dagens va-system. Förutom Svenskt
Vatten, lrf, Livsmedelsindustrierna och Svenska Naturskyddsföre-
ningen, ingår ett tiotal kommuner i projektet. Fyra va-verk har så här
långt uppfyllt projektets kriterier och använt avloppsslam på åker-
mark under hösten 2002.

Under hösten 2002 anordnades ett seminarium om »Urban växtnä-
ring« där frågor om bl.a. behov, nytta, acceptans och riskvärdering
togs upp. Se vidare bilaga 4.

Åtgärder och utredningsbehov vad gäller acceptansfrågor:
• Hushållens och företagens vanor och beteenden påverkar avlopps-

och slamkvalitet både för de sorterande och för de konventionella
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systemen kraftigt. Kunskapen om acceptansen för att ändra bete-
endet i hushållen är i dag liten och behöver ökas för att systemens
robusthet ska kunna bedömas.

• Kriterier som påverkar acceptansen för olika system för återföring
av fosfor och andra näringsämnen behöver identifieras. Behovet av
informationsinsatser för att öka kunskapen om för- och nackdelar
med olika system behöver utredas. 

Förslag till procentangivet mål för 
återföring av fosfor från avlopp
Enligt uppdraget ska föreliggande arbete mynna ut i ett förslag till en
aktionsplan för att nå en praktiskt möjlig och rimlig grad av återföring
av fosfor i avloppsslam, samtidigt som hälsa och miljö skyddas. En
tidsgräns bör ange när slutmålet, uttryckt som en andel i procent av
hela fosforinnehållet i slammet, skall ha nåtts. Även etappmål med
procentsatser och årtal bör anges.

I underlagsrapporten System för återföring av fosfor ur avlopp (Bal-
mér et al., 2002) redovisas möjlig återföringspotential för de studera-
de systemen och med angivande av tidsperspektiv. Det förs också en
diskussion om olika fosforåterföringsgrader. 

Från teknisk synpunkt anges att det inom 5 år (beräknad tid för att
bygga ut hygieniseringsanläggningar) bör vara möjligt att återvinna
90–95 % av fosforn genom slamanvändning. Kvaliteten på slammet

6.1.4

Tabell 6.1.5. Fosforåterföringspotential för olika system (Balmér et al., 2002).

Total återföringsgrad i %,dvs. utan
Teknik hänsyn tagen till växttillgänglighet

Urinsortering 40
Klosettvattensortering 75
Slamanvändning 95
PhoStrip 60
KREPRO 70
BioCon 60

Observera att dessa siffror gäller för olika system och ej återföringsnivåer nationellt, eftersom bl.a. enskilt
VA i glesbygd inte ingår. Siffrorna speglar också dagens förhållande mellan fosfor i svartvatten respektive BDT.
Klosettvattensortering antas fånga upp all fosfor i svartvattnet.Vid en eventuell minskning av fosfor i BDT-vatt-
net ökar procenttalen för de sorterande systemen,medan övriga systems återföringsgrad inte påverkas,men
däremot den totala mängden fosfor som återförs i dessa system.



anges begränsa möjligheterna till användning på åkermark till 60–
80 % relativt gällande gränsvärden. Man anger vidare att genom åt-
gärder vid anslutningen och genom avhärdning av vattnet (för att
minska korrosion i kopparledningar) kan kvaliteten på slammet för-
bättras och detta bör kunna ske inom en 5–10-årsperiod. (Då föreslag-
na skärpningar av gränsvärden inte fanns tillgängliga när underlaget
togs fram har möjligheten till användning på åkermark av slammet
utifrån föreslaget regelverk inte beräknats.)

Vad gäller krepro- och BioCon-processerna antogs att dessa skulle
kunna vara införda om ca 15 år under förutsättning att de planerade
anläggningarna i Malmö resp. Falun byggs och att erfarenheter av
dessa kan tillgodogöras. Under arbetets gång har dock framkommit
att det är mycket osäkert om dessa anläggningar kommer att byggas.

Processer för biologisk fosforutvinning (PhoStrip) antas vara så be-
prövade att dessa, åtminstone i begränsad omfattning beroende av de
tekniska och platsmässiga förhållandena, borde kunna införas snart.

För de sorterande systemen utgår Balmér et al. (2002), från att des-
sa införs i takt med bostädernas renoverings- och underhållsbehov,
vilket schablonmässigt uppskattas till 50 år. En snabbare införande-
takt uppfattas som oacceptabelt dyr.

Balmér et.al. (2002), nämner också möjligheten till kombinations-
lösningar, dvs. att flera olika system finns i drift parallellt. Detta bero-
ende dels på att införandetakten är olika för olika system, dels att
kombinationslösningar kan leda till ökad fosforåterföringsgrad jäm-
fört med användande av endast en systemlösning.

Naturvårdsverket anser att det finns ett antal kvarstående fråge-
ställningar att ta ställning till och oklarheter som ytterligare behöver
belysas, innan man kan fastställa några säkra målnivåer för fosforåter-
vinning. 

En av de svåraste frågorna är hur återföring av fosfor ska vägas i för-
hållande till återföring av andra näringsämnen från avloppet. I Balmér
et al. (2002) indikeras att flera andra växtnäringsämnen kan vara vikti-
gare eller åtminstone lika viktiga att återvinna. I rapporten avråds till
och med från att utforma etappmål i termer av systemens förmåga att
återföra endast fosfor, då en sådan utformning kan leda till subopti-
meringar.

Naturvårdsverket anser också att det råder fortsatt osäkerhet bl.a.
vad gäller de olika teknikernas utvecklingspotentialer, kostnader och
resursförbrukning. Det råder också osäkerhet kring i vilken omfatt-
ning och hur snabbt avloppsfraktionerna kan nå den kvalitet som
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kommer att krävas för att de ska kunna användas som gödselmedel på
åkermark. Detta leder till att den praktiska och rimliga graden av
återföring avsevärt skiljer sig från den tekniskt möjliga.

Å andra sidan finns möjlighet till teknikgenombrott i de studerade
systemen eller utveckling av andra system eller modifieringar av de
studerade systemen, så att kostnadseffektiviteten ökar och införan-
det av system påskyndas. Som tidigare nämnts utvecklas andra sys-
tem för fosforåterföring, men för flertalet av dessa är osäkerheterna
angående deras långsiktiga hållbarhet än större än för de undersökta.
Sannolikt kommer flera av dessa system att utvecklas vidare, men
Naturvårdsverket kan i dag inte uppskatta kommande möjlig fosforå-
terföring från nya system.

Naturvårdsverket förespråkar en fortsatt utveckling och successiv
introduktion av olika system som möjliggör fosforåterföring, för att
vid en senare tidpunkt vid behov omformulera mål för fosfor- och an-
nan växtnäringsåterföring, samt föreslå kraftigare styrmedel. En ut-
byggnad av fosforåterförande system måste vara välgrundad och lång-
siktigt hållbar inte minst med tanke på de mycket stora investeringar
det är fråga om, särskilt vad gäller sorterande system och fosforutvin-
nande system. En sådan utbyggnad måste därför tillåtas ta tillräcklig
tid.

Naturvårdsverket föreslår med beaktande av dessa osäkerheter
följande återföringsmål:

2015 ska minst 60 % av fosforn i avlopp återföras till produktiv
mark, varav minst hälften bör återföras till åkermark.

Uppfyllandet av detta mål bör inte försvåra återföring av andra nä-
ringsämnen från avloppet, i första hand kväve, kalium och svavel.

Vid beräkning av målets uppfyllande bör hänsyn tas till det faktis-
ka behovet av fosfor, det vill säga beräknas som den mängd konstgöd-
selfosfor som ersätts.

Utvunnen fosfor som nyttjas som råvara för fosforindustrin jäm-
ställs med återföring till åkermark.

Valet av år 2015 som tidpunkt för delmålet beror huvudsakligen på
att det enligt vår bedömning är först vid den tidpunkten sorterande
system och fosforutvinnande system har nått sådan mognad att de
kan börja få genomslag på nationell nivå.

På längre sikt bör fosforåterföringen närma sig det som är möjligt
att återföra. Hur stor del av fosforn i avlopp detta är beror bland annat

97



av den långsiktiga inriktningen av systemlösningar. Något bestämt
procenttal är därför inte meningsfullt att ange i dag. När detta kan ske
är dels beroende av utbyggnadshastigheten av nya system, dels bero-
ende av när miljömålet Giftfri miljö är genomfört och resultatet av
detta fått fullt utslag i avloppssektorn. Uppskattningsvis kan det röra
sig om 50–100 år.

Där näring från avlopp ersätter konstgödsel bör det även långsik-
tigt kunna jämställas med användning på åkermark. Något underlag
för bedömning av hur stort behovet av handelsgödsel kan vara utan-
för jordbruksnäringen i framtiden finns dock inte i dag. Differensen i
scb:s handelsgödselstatistik mellan försåld fosfor och konsumerad
fosfor i jordbruket visar på storleksordningen 2 000 ton fosfor/år un-
der de senaste åren. I den skillnaden ligger användning i villaträdgår-
dar, på golfbanor, idrottsplatser, offentliga och privata grönytor m.m.

Procentmålet bör anges som ett nationellt mål

För att ta hänsyn till regionala skillnader inom landet och tillåta olika
lösningar lokalt och regionalt bör målet ses nationellt. Detta innebär
att för delar av landet behöver återföringen vara högre än föreslagna
60 % år 2015 för att målet ska nås.

Vi har även identifierat några områden med aktiviteter som vi anser
viktiga att de genomförs, för att målet för fosforåterföring 2015 ska
kunna nås. Dessa aktiviteter har också tidssatts och formulerats som
delmål, för att underlätta uppföljning.
• 2015 ska 10 % av enskilda avlopp ha lösningar där näringsämnena

återförs.
• 2008 ska minst tre olika fosforutvinnande system testas i full skala.
• 2008 ska minst hälften av Sveriges kommuner ha antagna strategi-

er för återföring av näringsämnen i avloppet (avloppsplaner eller
liknande).

Brutna kretslopp
På kortare sikt kommer det av olika anledningar att förekomma av-
loppsfraktioner från vilka näringsämnen inte kommer att kunna åter-
föras med rimliga insatser. För dessa flöden måste det finnas alterna-
tiva möjligheter till hantering. I de flesta fall ska möjligheten att an-
vända dessa alternativ vara tidsbegränsade och användas under den
tidsperiod det tar att utveckla och tillämpa system som bidrar till åter-
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föring av näringsämnena. I vissa fall kan det möjligen finnas anled-
ning att använda denna typ av lösningar även på längre sikt.

När aktörer väljer hantering av avloppsfraktioner bör de gå efter
den hierarki som beskrivs i avsnitt 5.2. Riktlinjer som presenterades i
rapport 5177 (Naturvårdsverket, 2002) anger att »Alla former av om-
händertagande av avfall skall ske på ett sådant sätt att de både på kort
och lång sikt inte ger upphov till utsläpp som innebär risk för männis-
kors hälsa och för miljön.« Man poängterar även att det bör säkerstäl-
las att farliga ämnen inte kommer ut i miljön genom felaktigt omhän-
dertagande.

Nedan analyseras översiktligt behov av ytterligare styrmedel för
att säkerställa att deponering och förbränning inte motverkar en
önskvärd utveckling mot återföring av näringsämnen. Behovet av
preciserade styrmedel för att skydda även annan mark än åkermark i
samband med användning av avloppsfraktioner berörs i avsnitt 6.2.1.
Vissa andra behandlingsmetoder, exempelvis kompostering och jord-
tillverkning, kan sannolikt komma att öka i omfattning. Sådana meto-
der, vilka i sig inte försvårar möjligheterna eller incitamenten till åter-
föring, berörs i avsnitt 6.4.

Deponering
Deponering av avloppsfraktioner har redan minskat avsevärt till följd
av bland annat deponiskatten som infördes 2000. Januari 2005 träder
ett förbud mot deponering av organiskt avfall i kraft. Av 4 § avfallsför-
ordningen (2001:1063) framgår att detta omfattar avfall som innehål-
ler organiskt kol. Således omfattas även avloppsslam av detta förbud.
Omkring en tredjedel av allt avloppsslam deponerades under 2001,
varför förbudet 2005 kommer att få betydande konsekvenser för han-
teringen. Sammantaget är deponering en hantering som antas före-
komma endast i mindre omfattning på längre sikt.

I samband med kommande utredning om undantag och dispenser
från förbudet ska Naturvårdsverket studera om det finns särskilda
skäl för ett tidsbegränsat undantag för just avloppsslam. Verket avser
att besluta om föreskrifter om undantag och dispenser från förbudet
senast före utgången av 2003.

Sedan 2001 finns generella regler för deponering av avfall (sfs
2001:512). Naturvårdsverket utarbetar för tillfället allmänna råd i an-
slutning till reglerna vilket bedöms ge tillräcklig vägledning för hur
deponering bör bedrivas.
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Förbränning
Hittills har förbränning av avloppsslam inte förekommit i Sverige an-
nat än i mindre enstaka försök. Internationellt är det dock en etable-
rad metod för slambehandling. Under senare år har ett mindre antal
tillstånd till slamförbränning beviljats varav flertalet är tidsbegränsa-
de eller förenade med krav på tillvaratagande av fosfor inom viss tid.
Enligt kommunernas egna bedömningar kan förbränningen väntas
öka till knappt 10 % av total mängd avloppsslam år 2006 (Svenskt
Vatten, 2002).

Resultat från en systemanalys specifikt gällande förbränning av
slam redovisas i underlagsrapport 5221 (Naturvårdsverket, 2002).
Här redovisas uppskattningar av kostnader, miljöeffekter, resurshus-
hållning samt energiåtgång för slamförbränning i relation till några
andra behandlings- och användningsalternativ.

Förbränning av avloppsslam har fördelar som exempelvis att meto-
den är relativt enkel och beprövad samt att oönskade organiska äm-
nen och patogener destrueras i hög grad. Förutsättningarna att återfö-
ra näringsämnen är emellertid för tillfället begränsade och osäkra.
Det saknas i stort sett incitament till källsortering i avlopp eller utsor-
tering av avloppsfraktioner, eftersom kraven på reningsteknik vid
förbränning medför att slamkvaliteten i princip saknar betydelse när
avloppsslam förbränns. Risken är således stor att de långsiktiga målen
motverkas. Eftersom förbränning kräver relativt stora investeringar
med långa avskrivningstider, kommer även incitamenten att införa
andra lösningar där näringsämnen tillvaratas sannolikt att minska. Av
dessa skäl anser Naturvårdsverket att tillstånd att förbränna avlopps-
slam utan tillvaratagande av åtminstone fosfor bör tidsbegränsas.

Förslag om tidsbegränsade tillstånd
Nuvarande möjlighet för tillsynsmyndigheten att begära omprövning
av tillstånd är förenad med stora praktiska och administrativa svårig-
heter. Det innebär också att ansvaret för att tillse att verksamheten
bedrivs i enlighet med bästa möjliga teknik läggs på tillsynsmyndig-
heten i stället för på verksamhetsutövaren, vilket inte stämmer öve-
rens med intentionerna i Miljöbalken (prop. 1997/98:45, s. 344–345
och s. 478–481). 

Beträffande slamförbränning förutser Naturvårdsverket en bety-
dande utveckling av metoder för tillvaratagande av fosfor under kom-
mande år och föreslår därför att tillstånd till slamförbränning tidsbe-
gränsas. Samförbränning med annat avfall eller biobränsle bör tidsbe-



gränsas till utgången av år 2008, då mer erfarenheter kring metoder
om tillvaratagande av fosfor bedöms ha framkommit. Vid monoför-
bränning av slam kan övervägas ett senare årtal, eftersom sådan för-
bränning normalt antas kräva en nyinvestering och att bränslet kan
vara svårare att byta ut. I båda fallen bör dock begränsningen endast
gälla förbränning utan att åtminstone fosfor tillvaratas; förbränning av
avloppsslam där fosfor tillvaratas bör inte omfattas av tidsbegräns-
ningen. 

En nackdel med samförbränning är att möjligheterna att i efter-
hand utvinna växtnäring ur den mer blandade askan sannolikt är säm-
re än vad som är fallet vid monoförbränning. En fördel med samför-
bränning är emellertid att det är förhållandevis enkelt att byta ut av-
fallsbränslet. Samförbränningskapacitet bör ur energihushållnings-
synpunkt reserveras för i första hand den stora mängd brännbart av-
fall som under kommande år saknar alternativ till att deponeras. 

Skatt på förbränning av avloppsslam
Skulle prövningsmyndigheterna medge icke tidsbegränsade tillstånd
i större omfattning, finns skäl att närmare utreda behov och möjlighe-
ter att införa en skatt på förbränning av avloppsslam. Detta i samma
syfte som framförs gällande tidsbegränsning ovan. Tidiga erfarenhe-
ter från skatt på deponering visar att en relativt effektiv styrning kan
uppnås. Beskrivning av drivkrafter för och konsekvenser av en skatt
på avfallsförbränning generellt framgår av rapporten »Skatt på avfall i
dag – och i framtiden« (sou 2002:9).

Åtgärder för långsiktigt låga utsläpp
Skärpta krav på utsläpp till luft och vatten framförs av beslutat eg-di-
rektiv samt kommande svenska föreskrifter/förordning. Därutöver
utvecklas i rapport 5177 (Naturvårdsverket, 2002) miljöbalkens hän-
synsregler avseende kunskapskrav och kvalitetssäkring av avfall. I
samma rapport påtalas behovet av att metoder för deponering av flyg-
aska och slam från rökgasrening utvecklas och tillämpas i ökad om-
fattning. Både hänsynsreglerna och utvecklad deponeringsteknik för
aska behöver tillämpas i samband med slamförbränning.
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Minskad mängd tillförda föroreningar 
till åkermark och avlopp

Inledning

Syfte
Syftet med de förslag och åtgärdsbehov som redovisas i detta avsnitt
är att skapa förutsättningar för uppfyllandet av miljömålen Giftfri
miljö och Ett rikt odlingslandskap samt försiktighetsprincipen enligt
Miljöbalken samtidigt som återföring av näring från avlopp möjlig-
görs. För Giftfri miljö tas fasta på innebörden att halterna av ämnen
som förekommer naturligt i miljön är nära bakgrundsnivåerna samt
att halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll. För Ett rikt od-
lingslandskap utgör målet att »Åkermarken har ett välbalanserat nä-
ringstillstånd, bra markstruktur och mullhalt samt så låg förorenings-
halt att ekosystemets funktioner och människors hälsa inte hotas«.

Ambitionen med förslagen är även att på ett övergripande plan re-
latera förekomst och risker gällande metaller och organiska förore-
ningar i avloppsfraktioner till andra tillförselkällor till åkermarken.
Åtgärder och fortsatta utredningar föreslås inom avloppsområdet
samtidigt som åtgärdsbehov identifieras för andra sektorer som bidrar
till att förorena åkermarken eller avloppssystemet.

Det bedöms även finnas ett behov av preciserad strategi och styr-
medel för skydd av annan mark än åkermark. Eftersom ett sådant be-
hov även berör andra avfallstyper samt även olika typer av markan-
vändning krävs en avsevärt bredare utredning än den föreliggande.
Exempelvis bör andra aktörer involveras och ytterligare kunskapsun-
derlag tas fram.

Genomförande
I dialog med berörda experter och aktörer har underlagsrapporter gäl-
lande metaller och organiska föroreningar tagits fram. Underlag både
i Sverige och internationellt om förekomst och risker med metaller
vid användning av avloppsfraktioner på åkermark har sammanställts
och redovisats av Lage Bringmark vid slu i Uppsala. Ernst Witter vid
slu har kompletterat sammanställningen om metaller med bl.a. erfa-
renheter från utvärdering av regelverket för användning av avlopps-
slam på åkermark i usa (nrc, 2002). Motsvarande material för orga-
niska föroreningar har tagits fram av Lise Samsøe-Pedersen vid dhi i
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Tabell.Översikt förslag och åtgärdsbehov.

Förslag till regelverk för avloppsfraktioner

1. Ny förordning om användning av avloppsfraktioner på åkermark 
2. Naturvårdsverkets allmänna råd 1990:13 upphör att gälla 

Förslag avseende metaller inom avloppssektorn

1. Tillämpa principer för användning av avloppsfraktioner på åkermark 
2. Begränsa tillförseln av kadmium till åkermark 
3. Begränsa tillförseln av silver till åkermark
4. Begränsa tillförseln av kvicksilver och tenn till åkermark
5. Tillåta ökad tillförsel av koppar till åkermark med risk för kopparbrist 
6. Gränsvärden för tungmetaller relateras frivilligt till fosforinnehåll
7. Harmonisera metoder för jordprovtagning 
8. Utreda möjligheterna att begränsa användningen av avloppsfraktioner till

åkermark med visst pH-värde och viss lerhalt
9. Se över policy för anslutning till avloppssystemet

10. Utreda långsiktiga kvalitetsmål samt uppföljning av nya metaller
11. Utreda möjligheter att på sikt byta ut kopparledningar för dricksvatten 

Åtgärdsbehov avseende metaller inom övriga sektorer

1. Identifiera användningsområden där metaller orsakar skador på miljö och 
hälsa samt utreda möjligheter till ökad och mer effektiv återvinning av metaller

2. Utveckla av nationell markskyddsstrategi
3. Utveckla nationell strategi för begränsat kadmiumintag
4. Skärpa internationella överenskommelser för att begränsa kadmiumnedfall
5. Driva på inom EU för att begränsa kadmium i handelsgödsel och djurfoder
6. Se över av förutsättningarna att ta bort undantagen från kadmiumförbudet.
7. Kartlägga förekomst, källor, tillgänglighet och risker gällande nya metaller
8. Utveckla riktvärden för mark enligt delmål 5 Giftfri miljö 
9. Utreda möjligheter att ytterligare begränsa användningen av zink och koppar 

i djurfoder

Förslag avseende organiska föroreningar inom avloppssektorn

1. Tillämpa principer för användning av avloppsfraktioner på åkermark
2. Övervaka kända ämnesgrupper
3. Kartlägga och övervaka nya ämnesgrupper
4. Skärpa användningsrestriktioner och behandlingskrav
5. Se över policy för anslutning till avloppssystemet
6. Utreda långsiktiga kvalitetsmål 

Åtgärdsbehov avseende organiska föreningar inom övriga sektorer

1. Utveckla riktvärden för mark enligt delmål 5 Giftfri miljö
2. Driva på utveckling och implementering av EU:s kemikaliepolitik
3. Kartlägga och övervaka nya ämnesgrupper i produkter
4. Stödja tillämpning av miljömärkta varor 



Köpenhamn. Av rapporterna framhålls en stor del av de behov som
föranleder Naturvårdsverkets förslag i denna utredning. Underlags-
rapporterna kommer att finnas tillgängliga via Naturvårdsverkets
hemsida (www.naturvardsverket.se). Naturvårdsverket remitterade
ett första utkast till förslag mellan juni och september 2002. Under
hösten har verket bearbetat ytterligare underlag samt utvecklat för-
slagen i remissversionen.

Slutsats
Förutsatt genomförande samt tillämpning av förslag enligt denna ut-
redning bedömer Naturvårdsverket att användningen av avlopps-
fraktioner på åkermark är godtagbar vad avser tillförda metaller och
organiska föroreningar. 

Nytt regelverk
1. Ny förordning om användning av avloppsfraktioner på åkermark 
I dag regleras frågorna om när, var och hur avloppsslam får användas
på åkermark i Naturvårdsverkets kungörelse (snfs 1994:2) med före-
skrifter om skydd för miljön, särskilt marken, när avloppsslam an-
vänds inom jordbruket. Vidare finns i 20 § förordningen (1998:944)
om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och ut-
försel av kemiska produkter krav på begränsat innehåll av tungmetal-
ler i avloppsslam som får saluföras för användning på åkermark.

För användning av avloppsslam på annan mark än åkermark saknas
generella regler, vilket på sikt kan bli ohållbart bl.a. med hänsyn till
att användning på övrig mark väntas öka markant och att pågående re-
videring av befintligt eg-direktiv (86/278/eeg) indikerar att all an-
vändning på mark kan komma att regleras inom eu framöver. Det
finns därför ett behov att inledningsvis reglera hygienaspekter och på
längre sikt möjligen även tillåtna metallhalter och halter av organiska
föreningar för all användning av avloppsfraktioner på mark. Natur-
vårdsverket önskar därför utvidga föreskrifternas tillämpningsområ-
de till att avse all användning av avloppsfraktioner på mark och före-
slår att detta görs i en förordning av främst följande anledningar. 

I Sverige föreskrivs lägre gränsvärden för tungmetallhalter i åker-
mark och avloppsslam än vad som anges i eg-direktivet. Reglering i
generella föreskrifter som går utöver vad som krävs enligt eg-direktiv
(i detta fall direktiv 86/278/eeg om skyddet för miljön, särskilt mar-
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ken, när avloppsslam används i jordbruket) får enligt miljöbalkens 9
kap. 5 § andra stycket bara göras av regeringen och kan inte delegeras
till Naturvårdsverket. De haltgränsvärden som återfinns i förordning-
en (1998:944) om kemiska produkter föreslås överföras till den före-
slagna nya förordningen främst på grund av att avloppsslam inte är en
produkt utan ett avfall, där särskilda förutsättningar gäller vid återvin-
ning och återanvändning. Därutöver underlättas för både tillsyns-
myndigheter och verksamhetsutövare om samtliga krav gällande an-
vändning av slam finns samlade i en och samma förordning. 

Syftet med att byta ut begreppet avloppsslam mot avloppsfraktio-
ner är att det finns ett behov av att skapa generella ramar även för käll-
sorterade och centralt utvunna avloppsfraktioner. Användning av så-
dana fraktioner kan förväntas öka framöver. Eftersom underlag i nu-
läget saknas för att reglera centralt utvunna näringsfraktioner eller
oorganiska fraktioner såsom aska föreslås inte dessa omfattas av defi-
nitionen i förordningsförslaget. Således ingår inte dessa fraktioner i
det resonemanget som förs i avsnitt 6.2 och 6.3 samt bilaga 2. I övriga
delar av rapporten avses emellertid även dessa fraktioner när avlopps-
fraktioner omnämns.

Ett utkast till förordning, baserad på förslagen i avsnitt 6.2–6.3,
framgår av bilaga 2 och föreslås träda i kraft den 1 januari 2005. Utkas-
tet kan behöva analyseras ytterligare. Ikraftträdandet förutsätter att
regeringen remitterar förslaget och fattar beslut om förordning under
2003, eftersom aktörerna bör ges tillräcklig tid att anpassa verksam-
heten enligt nya krav i förordningen. Vidare föreslås att regeringen
upphäver snfs 1994:2 med ändringar samtidigt som ny förordning
träder i kraft. I förordningen föreslås att Naturvårdsverket ges ett be-
myndigande att utfärda föreskrifter i delar som gäller provtagning och
analys. 

Förordningen bör även omprövas senast år 2008 då ett bättre un-
derlag antas medge tydligare regler om exempelvis kvalitetskriterier,
samtidigt som ett reviderat eg-direktiv sannolikt kan komma att be-
höva implementeras vid denna tidpunkt. I samband med ompröv-
ningen kan det finnas skäl att överväga en mer generell förordning
som reglerar användning på övrig mark och omfattar flera olika av-
fallsslag. Inte minst om ett eg-direktiv gällande återvinning av biolo-
giskt nedbrytbart avfall förverkligas.
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2. Naturvårdsverkets allmänna råd 1990:13 upphör att gälla

Naturvårdsverkets allmänna råd 90:13, vilka inbegriper olika typer av
användning och behandling, bedöms vara föråldrat i vissa avseenden.
Därför har det upphört att gälla sedan den 12 september 2002 i av-
vaktan på revidering. Underlag för revidering bör finnas inom de när-
maste åren, förutsatt att en nationell marksskyddsstrategi utvecklas
eller att ett eg-direktiv gällande all användning av avloppsslam på
mark antas.

Förslag avseende metaller inom avloppssektorn
1. Tillämpa principer för användning av 

avloppsfraktioner på åkermark
Balans
En ledande princip för långsiktigt skydd av åkermarken föreslås vara
att halterna av grundämnen i jordbruksmarken inte bör öka utan att
balans mellan till- och bortförsel skall råda. För närvarande saknas
emellertid underlag för att fastställa vad balans innebär för samtliga
grundämnen. Förutsättningar såsom nedfall, grödval, gödselmedel
och marktyp kan även variera över landet vilket medför att balansvill-
kor är svåra att fastställa generellt. I de fall grundämnen är essentiella
för markorganismer, växter, djur eller människor bör emellertid tillför-
seln anpassas så att halten hamnar i ett visst önskat intervall. Exempel
på essentiella grundämnen är koppar, zink, selen, järn, molybden och
bor men även fosfor. Att tillföra viss mark essentiella grundämnen an-
tas inte medföra någon konflikt gentemot innebörden i Giftfri miljö
förutsatt att det finns ett behov av essentiella ämnen på marken.

Med balansprincipen bibehålls den då rådande situationen för
markens bördighet och risk för hälsa och miljö. Enligt Giftfri miljö
ska halterna av ämnen som förekommer naturligt i miljön vara nära
bakgrundsnivåerna inom en generation (ca 2025). Det saknas dock
ett förtydligande om hur »nära« bör definieras. I avvaktan på sådana
förtydliganden bedöms balansprincipen kunna bidra till innebörden i
giftri miljö.

Begränsa tillförseln
En viss nettotillförsel av ett mindre antal icke essentiella grundäm-
nen, exempelvis via nedfall, gödselmedel och fodertillsatser, är san-
nolikt svårt att undvika inom en generation. Även önskvärd återfö-
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ring via olika avlopps- och avfallsfraktioner kan innan Giftfri miljö har
uppnåtts medföra viss nettotillförsel av ett mindre antal ämnen. Mot
denna bakgrund finns ett behov av att precisera godtagbara delmål på
vägen mot balans. 

Ett första sådant delmål föreslås vara att halterna av grundämnen i
jordbruksmark, med undantag av essentiella ämnen, inte fördubblas
i högre takt än per 500 år senast år 2025. Tillförda grundämnen vilka
medför en fördubblingstid kortare än 500 år föreslås övervakas eller
regleras. Från 2025 bör delmål för ännu längre fördubblingstid, ex-
empelvis 1 000 år, införas för de grundämnen för vilka balans inte kan
uppnås. På så sätt sker en kontinuerligt minskad tillförsel fram till
dess att balans uppnås. Ett delmål om begränsad haltökning innebär
även att en säkerhetsmarginal till negativa effekter skapas för de äm-
nen där underlag för att göra fullständiga riskbedömningar saknas.

Utifrån medelvärden motsvarade halterna i avloppsslam år 2000 i
stort sett halterna i mark för omkring 35 av totalt 59 analyserade
grundämnen medan övriga halter i avloppsslam är högre än i mark
(Eriksson, 2001). För de 35 ämnen vilka i stort sett förekommer i halt
i avloppsslam som i mark är fördubblingstiden generellt avsevärt hö-
gre än 1 000 år. För dessa ämnen utgör lämpligen balans nästa steg. 

Medianvärden för tillförd mängd avloppsslam med full fosforgiva
(22 kg/ha) indikerar att det för ett tiotal ämnen innebär fördubblings-
tider kortare än 500 år, detta utan hänsyn tagen till övrig tillförsel eller
bortförsel. Beräkningarna, som baseras på analyser utförda under
2000, medför dock högre kadmiumtillförsel än vad som tillåts (1,0 g/
ha mot tillåtna 0,75 g/ha) varför tillåten giva motsvarar en längre för-
dubblingstid än beräknad giva. Med hänsyn till nuvarande lagstift-
ning har därför guld, silver, koppar, kvicksilver, bor, antimon, molyb-
den och tenn, baserat på medianvärden i avloppsslam, fördubblingsti-
der som är kortare än 500 år vid årlig fosforgiva på 22 kg/ha (Eriksson,
2001).

Angivna fördubblingstider gäller de arealer som kontinuerligt till-
förs maximal fosforgiva medavloppsslam under 500 år. Den verkliga
tillförseln via avloppsfraktioner kommer att vara avsevärt lägre dels
eftersom föreslagna kadmiumbegränsningar sannolikt begränsar öv-
rig metalltillförsel betydligt, dels eftersom avloppsslam inte kan för-
väntas användas kontinuerligt på samma jordar under 500 år.

Resultaten från (Eriksson, 2001) bör endast ses som indikationer
eftersom de bland annat bygger på mätningar utförda vid ett tillfälle
under våren då förhållandena kan vara speciella. Enligt förslag 10
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nedan avses regelbundna uppföljningar genomföras för att förbättra
underlaget.

Begränsa riskerna
Tillförseln enligt ovan får inte ske till en nivå som innebär att männi-
skors hälsa eller ekosystemets funktioner påverkas negativt i nämn-
värd utsträckning. En kompletterande strategi till begränsning för-
dubblingstiden bör därför vara att inta en mer restriktiv hållning till
ämnen eller ämnesgrupper som vid tillförsel till mark kan medföra
betydande risker för oacceptabel effekt på miljö eller människors häl-
sa. För dessa ämnen bör ställas krav som i första hand begränsar ris-
kerna i önskad utsträckning. 

Detta kan innebära att exempelvis kadmium, där underlag pekar
på att tillförseln av hälsoskäl bör begränsas snarast möjligt, begränsas
i högre grad och snabbare takt än exempelvis någon essentiell metall
eller en metall där växtupptaget är marginellt. För de metaller som re-
gleras i dag antas riskerna vara relativt väl kända. Däremot kan det
finnas behov av att göra nya, eller uppdatera tidigare, riskbedömning-
ar för vissa oreglerade grundämnen som har en fördubblingstid korta-
re än 500 år eller vissa andra grundämnen där misstanke om hög toxi-
citet för människa eller miljön kan finnas. Detta framgår vidare av för-
slag 10 samt åtgärdsbehov 7 och 8 nedan. 

Långsiktiga kvalitetskrav
Att ställa även långsiktiga krav på kvaliteten hos avloppsfraktioner är
en viktig förutsättning för att balans och begränsad tillförsel ska kun-
na uppnås. Förslag 10 nedan omfattar bland annat utarbetandet av
lämpliga krav.

Kunskapsunderlag för reglering
Kunskap om källorna till grundämnen och om hur ämena vandrar i
samhället, marken och avloppssystemet bör bilda en grund för en
kompletterande strategi kring vilka ämnen som bör regleras. Här av-
ses i första hand ämnen som medför en fördubblingstid för halten i
mark kortare än 500 år samt ämnen där misstanke finns om hög toxi-
citet för människa eller miljö. Väl underbyggda regelverk behövs för
att riktade kort- och långsiktiga åtgärder mot i första hand källorna ska
kunna genomföras. Åtgärdsbehov 7 nedan pekar på möjligheter att
öka kunskapsunderlaget kring källor och materialbalans. 
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Nuvarande reglering och risksituation
Nuvarande svensk lagstiftning baseras, i högre grad än gällande eg-
direktiv, på undersökningar som syftar till att ingen oacceptabel på-
verkan på markmikroorganismer och därmed på markens bördighet
ska tillåtas. Kadmium intar dock en särställning med anledning av
dess mobilitet och effekt på människan. 

Spridning under längre tidsperioder på åkermark samt laboratorie-
undersökningar indikerar att användning av avloppsslam generellt
hittills inte har medfört nämnvärda negativa ekotoxikologiska effek-
ter på grund av tillförda grundämnen. De långliggande försöken upp-
visar mätbara effekter på mikroorganismer av de metaller som regle-
ras först vid en koncentration som motsvarar omkring en fördubbling
av medianvärdet för bakgrundshalterna i Sverige (ksla 139:13, 2000). 

Eftersom försöken ovan baserades på avloppsslam som sannolikt
innehöll mer oreglerade metallmängder än dagens avloppsslam, be-
döms sannolikheten vara försumbar att andra grundämnen än de re-
glerade skulle kunna medföra ytterligare negativa effekter än vad
som framgått av försöken. Eventuella effekter av grundämnen som
ökat i användning under senare tid behöver emellertid inte ha slagit
igenom i försöken hittills.

Utifrån nuvarande underlag bedöms att det inte uppstår betydan-
de effekter som påverkar viktiga markbiologiska processer så att den
långsiktiga markbördigheten eller ekosystemens funktioner äventy-
ras. Detta förutsatt en tillförsel som för de reglerade metallerna mot-
svarar en fördubbling av medianvärdet av bakgrundshalterna. Såle-
des kan vissa mindre betydande effekter på markbiologiska processer
uppträda och det även vid lägre tillförsel än sådan som innebär för-
dubbling. Samtidigt kan sådana mindre effekter uppstå även vid nor-
mal markbearbetning eller vid tillförsel av andra gödselmedel.

En jämförelse mellan human- och ekotoxikologiska riskbedöm-
ningar antyder att risker för negativa effekter på växter, samt på män-
niskor som konsumerar växter, uppstår vanligtvis vid betydligt högre
än de halter som ger risk för negativa effekter på mikroorganismer.
Regler som begränsar riskerna för negativa effekter på mikroorganis-
mer utgör därför normalt även en ytterligare minskning av risken för
eventuella negativa effekter på gröda eller för människors hälsa. Kad-
mium utgör i detta sammanhang ett betydelsefullt exempel på un-
dantag. 

Tillförsel av avloppsfraktioner med organiskt material medför nor-
malt att markens pH och humushalt ökar. Eftersom högre pH-värde
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och humushalt i marken vanligtvis medför minskad mobilitet respek-
tive minskat växtupptag av metaller medför detta även minskade ris-
ker för miljö och hälsa.

2. Begränsa tillförseln av kadmium till åkermark
Studier pekar på att redan dagens kadmiumintag för människor kan
ge risker av betydelse för negativa effekter på njurfunktion samt
eventuellt benskörhet (Bringmark in prep, 2002). En riskgrupp är
fertila kvinnor med lågt järnstatus vilket utgör en relativt stor grupp i
samhället. Detta motiverar en snabb skärpning av tillförseln av kad-
mium till mark för livsmedelsproduktion. Således är det önskvärt att
balans kan uppnås för kadmium på relativt kort sikt även vid tillförsel
av avloppsfraktioner. Av resonemanget under åtgärdsbehov 3 för me-
taller framgår att det finns en rad åtgärder som på kortare sikt bedöms
vara avsevärt mer betydelsefulla att överväga för att begränsa intaget,
än att omgående kraftigt skärpa kadmiumtillförseln via avloppsfrak-
tioner. 

Ett entydigt krav på balans är önskvärt på sikt men är för närvaran-
de svårt att definiera, eftersom bland annat skördestorlek, grödval
och nedfall varierar över landet samtidigt som underlaget för utlak-
ning och därmed bortförsel bedöms vara bristfälligt. Ett bättre under-
lag för främst utlakning bör tas fram enligt åtgärdsbehov 3 i avsnitt
6.2.4. Bortförsel genom utlakningen ur matjord kan variera mellan 0,1
och 0,5 g per ha medan bortförsel med gröda kan variera mellan 0,2
(vetekärna) och 0,6 g beroende på bland annat grödval (Eriksson,
2001, Andersson, 1988). Högsta acceptabla årliga tillförsel via både
nedfall och gödselmedel bedömdes enligt (Naturvårdsverket, rap-
port 4251, 2002) variera mellan0,25 och 0,75 g kadmium per ha. Un-
derlag från Tyskland visar på en genomsnittlig bortförsel av 0,95 g
kadmium per ha varav utlakningen står för ca 0,3 g och grödor för ca
0,65 g (Umweltbundesamt, 2001). 

För närvarande saknas indikationer på att kadmium via avlopps-
fraktioner som används på åkermark skulle medföra negativa effekter
på markekosystemet med rådande regler.

Nuvarande tillförselbegränsning motsvarar en fördubblingstakt på
omkring 800 år, detta utan hänsyn till bortförsel med gröda och läcka-
ge eller tillförsel med andra gödselmedel och nedfall. 

Gränsvärdet för tillförsel av kadmium med avloppsfraktioner före-
slås skärpas till 0,55 g/ha år 2010, 0,45 g/ha år 2015 samt 0,35 g/ha år
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2020. Nuvarande begränsning på högst 0,75 g/ha trädde i kraft år 2000
varför en linjär minskning föreslås fram till 2020. Från 2020 bedöms
finnas förutsättningar att balans mellan till- och bortförsel kan uppnås
i delar av landet med normalt högre bortförsel, i delar med normalt lä-
gre bortförsel krävs troligen ytterligare begränsning vid användning
av avloppsfraktioner. Senast från 2025 bör dock balans gällande kad-
mium till åkermark krävas generellt oavsett regionala förutsättningar.
Detta förutsätter emellertid att ett praktiskt tillämpbart regionalt un-
derlag för olika till- och bortförselkällor tas fram.

Förslaget innebär inte att halterna måste sänkas i motsvarande
grad som tillförseln. Möjligheterna att även minska totalgivan, vilket
motiveras av att fosforbehovet ofta i praktiken är mindre än vad som
motsvaras av nuvarande givor, bedöms med utvecklad spridningstek-
nik vara goda. Därutöver uppstår ökat incitament till att användning-
en styrs mot marker av lägre fosforklass vilket ökar hushållningen
med fosfor. Kostnader för exempelvis transport och spridning på
mark ökar avsevärt vid låg tillförsel varför det uppstår ekonomiska in-
citament till att minska halterna kadmium i avloppsfraktioner. 

Gällande haltgränsvärde för kadmium i avloppsslam (2,0 mg/kg ts)
trädde i kraft 1998. Samtidigt har kadmiumhalten i avloppsslam fort-
satt att minska mellan 1998 och 2000 enligt (scb, 2002). Det finns
även indikationer på att nuvarande gränsvärde även är betydligt hö-
gre än halterna motsvarande 90 % percentilen av allt slam (Eriksson,
2001). Sammantaget bedöms det därför finnas skäl att sänka även
haltgränsvärdet för att bibehålla kvalitetsförbättrande drivkrafter.
Som ett första steg i avvaktan på mer långsiktiga kvalitetskrav före-
slås därför att haltgränsvärdet från år 2005 sänks från 2,0 till 1,7 mg/kg
ts, vilket motsvarade 90 % percentilen för år 2000 enligt rapport
5148. Underlag för krav på långsiktiga halter tas fram enligt förslag 10.
Gränsvärde för kadmiumhalt i mark framgår av tabell 6.2.1.

Exempel på kadmiumkällor som riskerar belasta reningsverken är
dagvatten samt spillvatten från bilvårdsanläggningar och tvätterier. I
det senare fallet finns sannolikt behov av ökad tillämpning av Natur-
vårdsverkets allmänna råd samt förbättrad tillsyn. Även separat han-
tering av produkter som omfattas av undantaget från kadmiumförbu-
det (se åtgärdsbehov 6 nedan) kan minska belastningen. Diffusa käl-
lor antas emellertid överväga. Utfasning av dessa kräver övergripande
arbete i enlighet med delmål 3 till Giftfri miljö som anger att nypro-
ducerade varor så långt som möjligt skall vara fria från kadmium från
2010. 
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3. Begränsa tillförseln av silver till åkermark 
Silver är, vid sidan av guld, en metall som vid normala givor avlopps-
slam sannolikt har avsevärt högre ackumuleringstakt i mark än övriga
grundämnen. Utifrån viktade medelvärden för silverhalt i slam och
normalgiva för fosfor skulle markens silverhalt kunna fördubblas in-
om ca 40 år (Eriksson, 2001), detta utan hänsyn till bortförsel eller öv-
rig tillförsel. Exemplet förutsatte emellertid högre tillförsel av kad-
mium än vad som tillåts, 1,0 i stället för 0,75 g/ha, varför fördubblings-
tiden i praktiken ofta sannolikt är längre. Indikationer finns på att
även klosettvattenfraktioner innehåller betydande mängder silver
(Palmqvist m.fl. 2001). Mot bakgrund av principerna om balans och
begränsad tillförsel är ökningstakten för silver i mark inte acceptabel. 

I Danmark finns ett ekotoxikologiskt baserat markskyddsriktvärde
på 1,0 mg/kg, vilket indikerar att silvertillförseln bör begränsas även
för att begränsa riskerna. Medianvärdet för silverhalten i svensk åker-
mark, knappt 0,1 mg/kg, tyder emellertid på en i normalfallet relativt
god säkerhetsmarginal till ekotoxikologiska effekter. (Bringmark in
prep., 2002) 

Här föreslås ett gränsvärde för årlig silvertillförsel till åkermark via
avloppsfraktioner från år 2005 på 8 g/ha. Som princip föreslås även att
tillförseln begränsas stegvis vart femte år från 2010 och i ett första steg
fram till dess att fördubblingstiden senast år 2025 överstiger 500 år. I
samband med översynen år 2008 antas underlaget vara bättre för att
kunna föreslå en sådan stegvis tillförselbegränsning. 

För att skapa incitament till att minska mängden silver som tillförs
avloppet föreslås även ett haltgränsvärde från år 2005 som motsvarar
ca 90 %-percentilen för halten i avloppsslam enligt (Eriksson, 2001).
Detta innebär ett haltgränsvärde för silver i avloppsfraktioner på 15
mg/kg ts. Ett långsiktigt kvalitetskrav avses utvecklas enligt förslag
10.

Med föreslagen begränsning och kommande stegvisa tillförselbe-
gränsningar bedöms riskerna avseende silver i samband med använd-
ning av avloppsfraktioner på åkermark vara godtagbara. Förutsätt-
ningarna för att eliminera en betydande del av silvertillförseln via av-
loppsfraktioner antas vara förhållandevis goda, eftersom källorna be-
döms vara relativt välkända (se kapitel 4). Samtidigt behöver ett mer
omfattande underlag om silvertillförsel till avloppssystemet tas fram
vilket framhålls i förslag 7.
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4. Begränsa tillförseln av kvicksilver och tenn till åkermark
Underlaget för de metaller som för närvarande regleras tyder på att
ackumuleringstakten i mark för bly, nickel och krom är marginell (för-
dubblingstid mer än ca 2 000 år) eftersom halterna i avloppsslam och
mark är av samma storleksordning. Av detta skäl och mot bakgrund av
erfarenheterna som framgår av förslag 1 antas riskerna för toxiska ef-
fekter vara acceptabla. Enligt delmål 3 till Giftfri miljö skall dessut-
om nyproducerade varor så långt som möjligt vara fria från bly från
2010. Med nuvarande underlag bedöms därför inte finnas behov av
att reglera bly, nickel och krom utöver vad som framgår av gällande
lagstiftning (snfs 1994:2). Underlag för krav på långsiktiga halter bör
dock tas fram enligt förslag 10.

Fördubblingstiden för koppar och kvicksilver i mark, vid använd-
ning av slam utifrån viktade medelvärden enligt (Eriksson, 2001), är
ca 170 respektive ca 150 år. Motsvarande tid för zink är ca 430 år. Det-
ta exempel förutsatte emellertid högre tillförsel av kadmium än vad
som tillåts, 1,0 i stället för 0,75 g/ha, varför fördubblingstiden i prakti-
ken normalt sannolikt är längre. Underlag tyder även på att de högsta
halterna av framför allt koppar och zink, men även i viss mån kvicksil-
ver, i vissa delar av svensk åkermark kan vara relativt nära de nivåer
där effekter på främst mikroorganismer kan uppträda (Bringmark in
prep., 2002). Det danska markskyddsriktvärdet för kvicksilver mot-
svarar dock endast en tredjedel av det svenska gränsvärdet. Samtidigt
utgör koppar och zink essentiella näringsämnen för växter, varför det
är önskvärt med ett visst haltintervall i marken. 

Det bedöms således finnas behov av att begränsa tillförseln av i för-
sta hand kvicksilver ytterligare. Dessutom bedöms förutsättningarna
att vidta ytterligare åtgärder i avloppssystemet även på kortare sikt
vara relativt goda. Inte minst genom att i högre grad förbättra avskilj-
ningen av amalgam hos tandläkare. Därutöver anges i delmål 3 till
Giftfri miljö att nyproducerade varor så långt som möjligt ska vara fria
från kvicksilver från 2003. Gällande haltgränsvärde för kvicksilver
(2,5 mg/kg ts) trädde i kraft 1998. Samtidigt har halten i avloppsslam
fortsatt att minska mellan 1998 och 2000 enligt (scb 2002). I linje med
förslagen för nya metaller nedan föreslås från år 2005 haltgränsvärdet
motsvara 90 %-percentilen, dvs 1,8 mg/kg ts (Eriksson, 2001). Därut-
över föreslås ackumuleringstakten från år 2005 begränsas genom att
gränsvärdet för årlig tillförsel sänks från 1,5 till 1,0 g/ha, vilket mot-
svarar den tillförsel som angavs som mål till 2003–2008 enligt (Natur-
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vårdsverket, 1994). Underlag för krav på långsiktiga halter för koppar,
zink och kvicksilver tas fram enligt förslag 10.

Tenn, antimon, molybden, bor och guld har också en fördubblings-
takt som understiger 500 år och bör därför övervakas eller regleras. In-
dikationer finns på att åtminstone tenn ochmolybden till viss del här-
rör från klosettvatten. Underlag tyder i första hand på att tenn kan va-
ra relativt toxiskt samtidigt som danska ekotoxikologiska mark-
skyddskriterier indikerar att säkerhetsmarginaler för tenn (danskt
riktvärde 20 mg/kg, median i svensk åkermark 1,4 mg/kg) och molyb-
den (danskt riktvärde 2,0 mg/kg, median i svensk åkermark 0,36
mg/kg) i svensk åkermark troligen är relativt stor (Miljöstyrelsen,
1997). Bor och molybden är i likhet med koppar och zink ett för väx-
terna essentiellt ämne vilka bör förekomma i ett haltintervall i mar-
ken. Guld har den troligen högsta ackumuleringstakten i samband
med användning av avloppsslam. Guld bedöms emellertid inte utgö-
ra någon nämnvärd kortsiktig risk dels på grund av de låga halterna i
mark, dels eftersom ämnets tillgänglighet i slam och mark med stor
sannolikhet är mycket begränsad. 

För att skapa incitament till att minska mängden tenn som tillförs
avloppet föreslås även ett haltgränsvärde från år 2005 som motsvarar
ca 90 %-percentilen för halten i avloppsslam enligt (Eriksson, 2001).
Utifån indikationer på både relativt snabb fördubblingstakt och möj-
lig toxicitet i mark föreslås därför i detta skede ett haltgränsvärde för
tenn i avloppsfraktioner på 35 mg/kg ts. 

Mot bakgrund av befintligt underlag (Bringmark in prep., 2002,
ksla 139:13, 2001, Miljöstyrelsen, 1997) bedöms riskerna vad gäller
tenn, antimon, bor, guld och molybden vara godtagbara. Ökad kun-
skap om källor till och risker med antimon, molybden, bor, tenn och
guld bör dock tas fram enligt förslag 10. Av förslag 10 framgår även av-
sikten att ta fram underlag för krav på långsiktiga halter. Haltgräns-
värden för dessa ämnen kan därefter övervägas från år 2008. 

5. Tillåta ökad tillförsel av koppar till jordar med risk för kopparbrist
För att generellt styra användningen av aloppsfraktioner till jordar
med risk för kopparbrist föreslås ett undantag vad gäller tillåten
mängd tillförd koppar till sådana jordar. En rimlig årlig koppartillför-
sel bedöms då vara 600 g/ha i stället för enligt nuvarande regler 300
g/ha. Jordbruksverkets rekommendationer godtar en tillförsel av 0,5–
1,5 kg koppar per ha i motsvarande fall. Jordar där risk för kopparbrist
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föreligger bedöms innehålla mindre än 7 mg koppar per kg jord. På
sikt bör även undantag för tillförsel av andra essentiella metaller över-
vägas i de fall det finns risk för brist.

6. Gränsvärden för tungmetaller kan även relateras 
frivilligt till fosforinnehåll

Syftet med att som valfritt alternativ även införa fosforrelaterade halt-
gränsvärden är dels att frikoppla kvalitetsbegreppet från graden av
nedbrytning av organiskt material, dels möjliggöra eller underlätta
kvalitetsbedömning av andra avloppsfraktioner såsom urin, klosett-
vatten eller våtslam. De absoluta gränsvärdena för tillförsel påverkas
inte till sin konstruktion. Att relatera till fosfor bedöms lämpligt i de
fall fosforinnehållet utgör den huvudsakliga nyttan. I nästa steg bör
dock övervägas även relatering till andra nyttigheter som kan övervä-
ga för andra avlopps- eller avfallsfraktioner. Förslag till fosforrelatera-
de haltgränsvärden bygger på det genomsnittliga fosforinnehållet 2,8
% i avloppsslam år 2000 (scb, 2002).

7. Harmonisera metoder för jordprovtagning
För att undvika att jordprover måste tas ut på flera olika sätt utan att
det medför ytterligare information föreslås att metoder för uttag av
jordprov för analys av både näringsämnen och metaller sker i enlighet
med Jordbruksverkets kommande rekommendationer (Markkarte-
ring – provtagning – analyser, Jordbruksinformation in prep.). De mi-
nimikrav på metoder som ställs enligt slamdirektivet bör vid behov
beaktas i Jordbruksverkets rekommendationer. 

8. Utreda behov och möjligheter att begränsa användningen 
av avloppsfraktioner till åkermark med vissa egenskaper

Användningen av avloppsfraktioner kan under en övergångsperiod
övervägas begränsas till åkermark med exempelvis visst pH och viss
lerhalt. Syftet skulle vara att fram till dess långsiktigt önskvärd kvali-
tet kan uppnås skapa ytterligare säkerhetsmarginal till toxikologiska,
kända eller okända, effekter vid metalltillförsel till åkermark. I mark
med högre pH och lerhalt binds metaller generellt hårdare till mark-
partiklar och förekommer i mindre omfattning i sådan form att de på-
verkar mikroorganismer eller markorganismer. Därutöver minskar
sannolikt eventuellt växtupptag betydligt. 
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En begränsning avseende pH-värdet finns redan i dag i exempelvis
Tyskland samtidigt som arbetsdokument tyder på att även eu-kom-
missionen överväger att införa liknande krav på pH i det reviderade
direktivet. Det finns vissa problem med en sådan reglering, exempel-
vis hur man provtar och bedömer enskilda arealer. Förutsättningarna
kring en sådan begränsning bör dock utredas närmare till senast år
2006.

9. Se över policy för anslutning till avloppssystemet 
I syfte att uppnå en långsiktigt önskvärd kvalitet på både avlopps-
vatten och avloppsfraktioner bör tidigare policy för anslutning av
samt åtgärder kring exempelvis dagvatten, lakvatten och industriav-
loppsvatten ses över och vid behov utvecklas både nationellt och i
eventuella kommunala avloppsplaner. Även möjliga kvalitetsförbätt-
ringar av dagvattnet bör utredas. Naturvårdsverket har sedan tidigare
tagit fram en anslutningspolicy för kommunala avloppsanläggningar
och tillsammans med Boverket tagit fram rapporten Avlopp och dag-
vatten (Naturvårdsverket, 1996). Även inom ramen för slamöverens-
kommelsen mellan Naturvårdsverket, lrf och Svenskt Vatten finns
preciserade rekommendationer om anslutningspolicy. Slutsatserna
från dessa dokument uppdateras vid behov senast år 2006.

10. Utreda långsiktiga kvalitetsmål samt uppföljning av nya metaller
För att skapa en tydlig målbild kring vad som är en långsiktigt önsk-
värd kvalitet på avloppsfraktioner bör förutsättningarna att ställa krav
på exempelvis klosettvattenkvalitet utredas närmare. Av stort värde
är då att kunna definiera rimliga tidsplaner för när sådan kvalitet kan
vara uppnådd mot bakgrund av olika samhällsaspekter. Sannolikt va-
rierar förutsättningarna att uppnå önskad kvalitet mellan olika ämnen
varför tidsplaner bör utvecklas för respektive metall. Ett förslag till
långsiktigt kvalitetsmål bör utarbetas senast år 2006 och utgöra ett
underlag vid omprövningen av regelverket 2008.

Förekomst av metaller av intresse i avloppsfraktioner föreslås kart-
läggas mer systematiskt vart 5:e år. Eftersom förra kartläggningen,
som var av stickprovskaraktär, utfördes 2000 bör nästa utföras 2005.
Syftet skulle vara att bland annat fånga upp trender i avloppsfraktio-
ner. Om åtgärder i övriga relevanta samhällssektorer (se åtgärdsbehov
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7 nedan) utförs kan förekomsten i avlopp relateras till användning i
övriga samhället. 

Därutöver föreslås att riskbedömningar gällande exempelvis me-
taller med fördubblingstakt som är kortare än 500 år, samt metallerdär
misstanke finns om hög toxicitet för människa eller miljö, uppdateras
i samband med översynen av regelverket senast år 2008. Dessa be-
dömningar samordnas lämpligen med de verktyg som utvecklas inom
ramen för forskningsprogrammet Urban Water.

11. Utreda möjligheter att på sikt byta ut kopparledningar 
för dricksvatten

Nuvarande användning av kopparledningar för dricksvatten medför
sådan tillförsel av koppar till marken att målet om Giftfri miljö mot-
verkas i hög grad. Detta gäller för vattenburna avloppsfraktioner som
används på mark. En möjlighet som bör utredas är huruvida myndig-
heterna kan ställa krav på att kopparledningar inte får installeras vid
nybyggnad eller renovering. Eventuella miljökonsekvenser av alter-
nativa tänkbara ledningsmaterial bör utredas och jämföras med kop-
parledningar. Utredningen bör genomföras senast 2006.

Tabell 6.2.1. Förslag till gränsvärden för metallhalter i avloppsfraktioner, för tillförd mängd
metaller till åkermark samt för halten i jordbruksmark.Gällande gränsvärden är markerade
med fet stil. Se även bilaga 2 tabell z.

Haltgränsvärde i Haltgränsvärde i Maximal tillförsel Haltgräns- 
avloppsfraktioner avloppsfraktioner till åkermark värde i mark 
(mg/kg TS) (mg/kg P) (g/ha och år) (mg/kg TS)

Bly 100 3600 25 40
Kadmium 2, 1.7 (2005) 71,61 (2005) 0.75, 0,55 (2010), 0,4

0,45 (2015),
0,35 (2020)

Koppar 600 21000 3001 40
Krom 100 3600 40 60
Kvicksilver 2.5, 1.8 (2005) 89,64 (2005) 1.5, 1 (2005) 0,3
Nickel 50 1800 25 30
Silver 15 (2005) 540 (2005) 8 (2005) –
Tenn 35 (2005) 1200 – –
Zink 800 29000 600 100

1. I jordar med kopparhalt mindre än 7 mg/kg TS föreslås tillåtas högst 600 g/ha och år.
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Åtgärdsbehov avseende metaller inom övriga sektorer

1. Identifiera användningsområden där metaller orsakar skador 
på miljö och hälsa samt utreda möjligheter till ökad och mer 
effektiv återvinning av metaller

Detta förslag utgör ett delresultat från (Naturvårdsverket, 2001?)()
och bedöms vara en förutsättning för att målet Giftfri miljö ska kunna
uppnås. Viktiga arbeten som redan pågår i dessa avseenden är bland
annat utvecklingen av eu:s nya kemikaliepolitik samt avfallspolitik
som syftar till ökad återvinning och utfasning. Det bedöms dock fin-
nas behov av att uppdatera tillgänglig information samt utarbeta kon-
kreta förslag dels till vilka användningsområden som kan betecknas
långsiktigt lämpliga, dels till ökad och mer effektiv återvinning.

2. Utveckla nationell markskyddsstrategi 
En samlad mer utvecklad markskyddsstrategi saknas i Sverige som
ett förtydligande av miljömålen. Dessutom avser eu-kommissionen
föreslå nya direktiv som gäller all användning av mark både för av-
loppsslam (2003) och annat biologiskt nedbrytbart avfall (2004). Det-
ta innebär att Sverige behöver motsvarande strategi både som ett för-
tydligande av Giftfri miljö och för att kunna vara drivande inom eu
vid framtagandet av de båda direktiven. 

3. Utveckla nationell strategi för begränsat kadmiumintag
Flera studier visar att risken för effekter på människors hälsa (njur-
funktion och möjligen benskörhet) till följd av kadmiumintag kan va-
ra betydande. Resultaten pekar tydligt på att intaget i möjligaste mån
bör begränsas. 

Utifrån vad som framkommit i denna utredning samt mot bak-
grund av en rad olika projekt som berör kadmiumfrågan bedöms be-
hovet nu vara stort att utveckla en samlad nationell strategi innehål-
lande åtgärder för att begränsa befolkningens kadmiumintag på kort
och lång sikt. En sådan strategi måste även omfatta eu-perspektivet.
Olika åtgärdsstrategier kan inkludera hur man minskar införsel av
kadmium i samhället, hur man begränsar eller eliminerar tillförselvä-
gar för kadmium till åkermark, hur kadmium möjligen kan bortföras
marken, hur man kan begränsa upptag i växter och livsmedel, hur
man kan välja ut renare livsmedel samt hur effekter kan motverkas
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genom ändrade kostvanor eller liknande. 
Exempel på betydande direkta åtgärder är krav på enskilda skör-

departier för livsmedelsproduktion, gränsvärden för livsmedel samt
odling av livsmedel endast på marker med visst pH-värde, viss lerhalt
eller viss kadmiumhalt. Frivilliga initiativ pågår inom livsmedels-
branschen för att åtminstone begränsa kvalitetsmärkt odling av bröd-
säd till marker med en kadmiumhalt som inte överstiger 0,3 mg/kg ts
(Svenskt Sigill). Denna typ av initiativ bör kunna utvecklas och till-
lämpas i högre grad. Flertalet åtgärder som innebär lagstiftning är be-
roende av eu-lagstiftning, varför Sverige aktivt måste driva frågorna
på eu-nivå för att få till stånd en förbättring.

Den viktigaste åtgärden för att begränsa tillförseln till svensk åker-
mark är att begränsa nedfallet vilket står för den övervägande delen
av den totala kadmiumtillförseln. Nedfallet bidrar med ca 800 kg,
handelsgödsel ca 175 kg, djurfoder ca 150 kg och avloppsslam med
mindre än 20 kg (Eksvärd, pers. medd.).

För närvarande utarbetas en riskbedömning inom eu vilket kan le-
da till skärpningar vad gäller handelsgödsel. Kemikalieinspektionens
riskvärdering för kadmium i handelsgödsel (2000) bedömde exem-
pelvis att användning av handelsgödsel (svenskt medeltal 17 mg
Cd/kg P, eu-medeltal 140 mg/kg P) under 100 år medföra ett ökat dag-
ligt intag av kadmium med 2–4 % (Sverige) respektive 16–27 % (eu).
Eftersom nuvarande regelverk för avlopsslam begränsar tillförseln till
750 mg/ha och år (motsvarande ca 34 mg Cd/kg P) skulle motsvaran-
de bedömning gällande användning av nuvarande avloppsslam grovt
räknat medföra ett ökat dagligt intag något mindre än 4–8 % över 100
år eller knappt 0,6 % över 10 år.Detta förutsätter att hela intaget kom-
mer från slamgödslad mark vilket inte är realistiskt. Användning av
näring från avloppsfraktioner kan teoretiskt täcka behovet för 10 % av
åkerarealen. Med hänsyn till växtföljder och mer behovsanpassad
fosfortillförsel kan dock i praktiken en betydligt större andel av area-
lens fosforbehov täckas via användning av avloppsfraktioner. Förslag
3 ovan medför emellertid en betydande nedtrappning av kadmium-
tillförseln via avloppsfraktioner, mer än en halvering till 2020, jämfört
med detta exempel.

Viktiga faktorer (pH, organisk substans, lerhalt, kadmiumhalt,
zinkhalt m.m.) som avsevärt påverkar upptaget varierar dock kraftigt.
Exempelvis varierar markens kadmiumhalt med upp till en faktor
100.Samtidigt varierar redan idag halten i vetekärna i olika jordar med
en faktor 10 samt halten enligt 25 %-percentil (0,021 mg/kg) och 75
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%-percentil (0,039 mg/kg) med en faktor 2 (Eriksson, 2001). Om-
kring 10 % av svensk åkerareal behövs teoretiskt för odling av bröd-
säd. På grund av växtföljder används i praktiken för närvarande om-
kring hälften av arealen för spannmål till livsmedel och foder. 

Åtgärder som riktar sig mot tillförseln till åkermark bedöms emel-
lertid vara mycket viktiga eftersom säkerhetsmarginalerna till obser-
verade effektnivåer bedöms vara för låga (Kemikalieinspektionen,
2000). Inte minst gäller detta användning av handelsgödsel i övriga
eu med tanke på att Sverige importerar en betydande andel livsme-
del från eu-länder. På kortare sikt talar mycket för att variationerna i
markfaktorer som påverkar växtupptag, variationer i kadmiumhalter i
vetekärna samt det begränsade behovet av arealer för brödsädspro-
duktion utgör möjligheter att i avsevärt högre grad påverka kadmi-
umintaget. Underlag för att bedöma utlakningen av kadmium ur mat-
jorden behöver även förbättras för att kunna göra mer precisa balans-
bedömningar.

En möjlig åtgärd för att minska markens kadmiuminnehåll kan va-
ra att odla Salix. Studier indikerar att omfattande Salixodling kan vän-
da årligt nettoinflöde på ca 0,3 g/ha till ett nettoutflöde på ca 0,7 g/ha.
Sett inte bara till matjorden utan hela markprofilen finns indikationer
på ett möjligt nettoutflöde av ca 1,7 g/ha. (Johannesson m.fl. 2002)

4. Skärpa internationella överenskommelser 
för att begränsa kadmiumnedfall

Trots tidigare framgångar att begränsa nedfallet av kadmium på mark
står nedfallet för den avsevärt största tillförseln av kadmium till jord-
bruksmark och övrig mark i Sverige. Gällande överenskommelser
(lrtap – Long Range Transport of Airborne Pollutants) till 2010 bör
därför om möjligt antingen skärpas eller kompletteras snarast möjligt
med ytterligare reduktionmål till 2020. En källa som bidrar kraftigt
till nedfall av kadmium är energisektorn och här finns mot bakgrund
av tillgänglig reningsteknik möjligheter att ställa högre krav i exem-
pelvis eg-direktivet om stora förbränningsanläggningar. I detta sam-
manhang pågår arbete genom kommissionen (cafe – Clean Air For
Europe). Sverige driver på för att halten kadmium i jordbruksmark i
eu inte ska tillåtas öka.
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5. Driva på inom EU för att begränsa kadmiumhalten 
i handelsgödsel och djurfoder

Innehållet av kadmium i handelsgödsel har i Sverige minskat dras-
tiskt under senare år. Nuvarande gränsvärden är emellertid mycket
höga i jämförelse även med rådande krav på avloppsslam, varför det är
viktigt som princip att gränsvärdet om möjligt sänks. Gränsvärdet är i
dag 100 mg kadmium per kg fosfor medan genomsnittligt innehåll i
npk-gödselmedel är ca 10 mg. Enbart fosforgödsel kan innehålla av-
sevärt högre halter. Relativt sett har betydelsen av kadmium i impor-
terat djurfoder ökat vilket motiverar en översyn av möjligheterna till
skärpning av bestämmerlserna. 

I första hand bör emellertid Sverige inom eu verka för att gränsvär-
den för kadmium i handelsgödsel sänks liksom gränsvärden för kad-
mium i djurfoder. Detta eftersom reglerna inom eu måste harmonise-
ras på sikt och att Sverige därför inte kan ha egna särregler. Ytterliga-
re skäl är att effekten på importerade livsmedel samt importerat djur-
foder kan bli betydande på sikt.

6. Se över förutsättningarna att ta bort undantagen 
från kadmiumförbudet

En inte obetydlig tillförsel av kadmium till avloppssystemet kan ske
via produkter som är undantagna från kadmiumförbudet enligt Ke-
mikalieinspektionens föreskrifter (kifs 1998:8). Med tanke på att
kadmium är den metall som prioriteras av hälsoskäl bör undantaget
om möjligt avskaffas. I samband med att frågan behandlas inom eu:s
begränsningsdirektiv avses de svenska reglerna att ses över.

7. Kartlägga förekomst, källor, tillgänglighet och 
risker gällande nya metaller

Det finns ett behov av ta fram mer underlag om förekomst och källor
till metaller i samhället respektive om tillgänglighet och risker för nya
metaller i avloppsfraktioner och åkermark. Inledningsvis bör kart-
läggning av tenn, silver och guld prioriteras mot bakgrund av deras re-
lativt sett betydande ökning i mark via exempelvis avloppsslam och
nedfall. Kartläggningar av Bi, In, Pd, Te, Ag, Pt, Sb och Se bör likaså
prioriteras utifrån att dessa återfunnits i blod i ökad omfattning.
Nämnda ämnen bör övervakas regelbundet via Naturvårdsverkets
miljöövervakning eller verksamhetsutövarnas miljörapporter.



Mer underlag om och i vilken utsträckning nedfall av tenn, silver
och guld förekommer i Sverige samt är gränsöverskridande bör tas
fram. Mer forskning behövs sannolikt vad gäller effekter av dessa äm-
nen. Vid behov skulle Sverige därefter kunna överväga initiativ till
internationella överenskommelser om att begränsa nedfall av dessa
metaller.

8. Utveckla riktvärden för mark enligt delmål 5 Giftfri miljö

Arbete pågår med att definiera riktvärden för skydd av vattenmiljön.
Föreliggande utredning indikerar ett stort behov av att motsvarande
riktvärden för skydd av den terrestra miljön, och då inte minst åker-
marken, utvecklades. Detta skulle underlätta ett målinriktat arbete
vad gäller ökat markskydd generellt. 

Förutsättningar och möjligheter till att utveckla riktvärden för
mark bör därför klarläggas. Inom ramen för lrtap pågår arbete med
att begränsa belastning på mark via deposition av kadmium, kvicksil-
ver och bly vilket kan bidra till underlag för att definiera relevanta
riktvärden för mark.

9. Utreda möjligheter att ytterligare begränsa 
användningen av zink och koppar i djurfoder

Under senare år har stora ansträngningar gjorts i Sverige och inom eu
för att minimera användningen av främst zink men även koppar i
djurfoder. Bland annat har gränsvärden setts över inom eu av miljö-
skäl och ett förslag finns för att kräva halter som motsvarar enbart det
näringsfysiologiska behovet. Det finns emellertid indikationer på att
stallgödselns innehåll av zink och koppar i Sverige inte har minskat i
förväntad utsträckning utan i flera fall är i nivå med eller högre än 
de gränsvärden som gäller för avloppsslam. Bakomliggande orsak är
sannolikt att djurfoder, främst till utfodring av gris och fjäderfä, bidrar
med relativt sett betydande mängd koppar och zink. Mot bakgrund
av att markens innehåll av zink och koppar i vissa fall är relativt nära
de nivåer då toxiska effekter kan uppträda finns ändå skäl att följa
upp den faktiska användningen samt utreda möjligheter att begränsa
användningen ytterligare. 
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Förslag avseende organiska föroreningar 
inom avloppssektorn

1. Tillämpa principer för användning av 
avloppsfraktioner på åkermark

Nära noll
Enligt innebörden i Giftfri miljö ska halterna av naturfrämmande äm-
nen i miljön vara nära noll inom en generation. Motsvarande målsätt-
ning föreslås gälla i de fall avloppsfraktioner används på åkermarken. 

En oklarhet i sammanhanget är vad nära noll motsvarar då eventu-
ella halter naturfrämmande ämnen i mark ofta är mycket låga. Det
finns således ett behov av att om möjligt precisera ett mer konkret
långsiktigt mål för både åkermark och övrig mark. Behovet avspeglas
i delmål 5 under Giftfri miljö vilket bland annat anger att för vissa ke-
miska ämnen skall det senast år 2010 finnas riktvärden för högsta hal-
ter i miljön. Åtgärdsbehovet preciseras närmare i avsnitt 6.2.6. 

För viss åkermark kan innebörden avGiftfri miljö bli svår att uppnå
inom en generation i de fall långlivade naturfrämmande ämnen redan
tillförts eller fortsatt tillförs med exempelvis bekämpningsmedel,
nedfall eller gödselmedel i sådan utsträckning att halterna inte kan
sägas vara nära noll. Skulle så vara fallet kan finns skäl att överväga åt-
gärder som innebär ökad nedbrytning i mark eller nettobortförsel.

Begränsa tillförsel och ackumulering
Fram till dess att delmålen för Giftfri miljö uppnås bör tillförsel och
ackumulering av oönskade kemiska ämnen i miljön begränsas. Vid
användning av avloppsfraktioner bör i första hand tillförseln av mer
svårnedbrytbara organiska föroreningar vara begränsad. Tillförseln av
lätt nedbrytbara organiska föroreningar medför utifrån nuvarande un-
derlag ingen nämnvärd ackumulering. Detta bör emellertid fortsatt
övervakas via bland annat långliggande försök. Underlag gällande
förhållandevis väl undersökta ämnen såsom pcb, pah och dioxiner in-
dikerar att tillförseln via avloppsfraktioner är mycket begränsad. Viss
nedbrytning sker i mark även för flera av de mer långlivade ämnes-
grupperna. För hittills mindre väl kartlagda ämnesgrupper finns be-
hov av ökad kunskap om tillförsel och ackumulering samt om meto-
der för att begränsa spridning. Förslag 3 respektive åtgärdsbehov 3
omfattar dessa aspekter.
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Begränsa riskerna
Tillförsel och ackumulering får inte ske till en nivå som innebär att
ekosystemets funktioner påverkas negativt i nämnvärd utsträckning.
Som ett komplement till en generell begränsning av tillförsel och ac-
kumulering bör därför ämnen med sannolikt toxiska effekter begrän-
sas snabbare och i högre grad än andra. Detta kan exempelvis gälla
ämnen med mycket låg koncentration, såsom dioxin, eller vissa lätt
nedbrytbara ämnen i hög koncentration trots att dessa sannolikt inte
ackumuleras. I förslag 3 behandlas dessa frågeställningar.

Enligt delmål 3 till Giftfri miljö skall nyproducerade varor så långt
som möjligt vara fria från cancerframkallande, arvsmassepåverkande,
fortplantingsstörande, långlivade samt bioackumulerande organiska
ämnen från 2005–2015. Av delmål 4 framgår bland annat att fram till
2010 ska förekomsten och användningen av kemiska ämnen som för-
svårar återvinning av material minska. Dessa delmål bedöms därför
vara av stor betydelse för att användningen av avloppsfraktioner på
åkermark varken medför ackumulering eller oacceptabla risker.

Kunskapsunderlag för reglering
Kunskap om källorna till organiska föroreningar och hur de vandrar i
samhället, marken och avloppssystemet bör bilda en grund för en
kompletterande strategi kring vilka ämnen som bör regleras. Väl un-
derbyggda regleringar behövs för att kort- och långsiktiga åtgärder
riktade mot i första hand källorna ska genomföras. Förslag 3 respekti-
ve åtgärdsbehov 3 omfattar även utveckling av kunskap om källor.

Enligt delmål 1–2 till Giftfri miljö så kommer kunskap om egen-
skaper hos avsiktligt och oavsiktligt framställda/utvunna kemiska
ämnen att finnas tillgänglig senast 2010 respektive 2020. För ämnen i
större volymer och särskilt farliga ämnen ska uppgifter finnas tidigare
än 2010. Delmål 2 anger att varor ska förses med miljö- och hälsoin-
formation om ingående farliga ämnen senast år 2010. Delmålen ska-
par således ett bättre underlag för åtgärder vid källor och eventuell re-
glering.

Långsiktiga kvalitetskrav
I syfte att definiera ett mål för godtagbar kvalitet gällande avlopps-
fraktioner föreslås att underlag och förslag till kvalitetsmål tas fram
senast år 2005. Lämpligen utförs detta arbete, som framgår av förslag
6, i samband med förslag 10 under metaller. Ett möjligt kvalitetsmått
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på sikt kan motsvara halterna av oönskade organiska ämnen som kan
förekomma i klosettvatten. 

Nuvarande reglering och risksituation
Bedömningsunderlag till gällande lagstiftning om slamanvändning
på åkermark indikerade att tillförsel av organiska föroreningar via
slam inte medförde oacceptabla risker för mark, växter, djur och män-
niskor. Bland annat utvärderades ett urval av långlivade och bioacku-
mulerbara ämnen som användes i stor omfattning och kunde tänkas
ledas till avloppsnätet. Många av ämnena återfanns i halter nära de-
tektionsgränsen eller i mycket låga halter. Markväxtsystemet be-
dömdes utgöra en effektiv barriär, i första hand eftersom organiska
föroreningar i allmänhet inte, eller i mycket begränsad omfattning,
kan tas upp av växter via rötter. Därutöver antogs att många organiska
ämnen fastlades i mark samt att flertalet ämnen var nedbrytbara och
därmed bryts ned relativt snabbt i mark. Man bedömde även att anta-
let och mångfalden av mikroorganismer och svampar i marken samt
syretillgången bidrog till relativ snabb nedbrytning. Bedömningarna
hade bekräftats utifrån studier i fält och laboratorier. (Naturvårdver-
ket, 1994)

I föreliggande utredning bekräftas i flera avseenden tidigare be-
dömningar. Försök med spridning av avloppsslam på åkermark under
längre tidsperioder visar, liksom laboratorieundersökningar, att an-
vändningen inte har medfört nämnvärda negativa effekter på viktiga
markbiologiska processer så att den långsiktiga markbördigheten el-
ler ekosystemens funktioner skulle äventyras (ksla 139:13, 2000).
Detta indikerar att förekomsten av relativt kända ämnesgrupper,
men även mer okända organiska ämnesgrupper, hittills inte har med-
fört några nämnvärda negativa effekter. 

Med ökande halt organiskt material i marken ökar generellt mar-
kens förmåga att binda upp och bryta ned organiska föroreningar
(Lundeberg m.fl., 1998). I de fall mullråämnen tillförs marken med
avloppsfraktioner motverkas således även risker för negativa effekter
till följd av tillförda organiska föroreningar.

I fältförsök har ackumuleringen av mer kända ämnesgrupper lik-
som deras upptag i grödor visat sig vara försumbar. Dessutom visar
underlag att utlakningen är starkt begränsad vilket indikerar att
eventuell påverkan på vattendrag skulle vara marginell. (Samsøe-Pe-
dersen, 2002)
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Resultat från modelleringar indikerar emellertid att viss långsiktig
ackumulering av ftalater inte kan uteslutas eftersom nedbrytnings-
graden skulle kunna minska över tiden. Ackumuleringen i jord av nya
ämnesgrupper är emellertid inte tillräckligt klarlagd. Dessutom har
endast ett mindre antal nya grupper varit föremål för riskbedömning-
ar. (Samsøe-Pedersen, 2002)

Slutsatser av senare underlag är således att nya ämnesgrupper bör
studeras närmare vad avser förekomst, ackumulering i mark samt ris-
ker. För kända nedbrytbara ämnesgrupper såsom np, las och dehp
ses värdet av reglering vara relativt litet eftersom halterna av dessa
ämnen minskar i avloppsslam samt att halterna ligger på nivåer som
ligger långt under de som krävs för att i dag kända negativa effekter
skall uppkomma. Däremot finns skäl för att sådana ämnen övervakas
för att säkerställa att minskningen fortgår. För långlivade ämnesgrup-
per är bedömningen att dessa bör både kartläggas och övervakas i hö-
gre grad än vad som är fallet i dag. (Samsøe-Pedersen, 2002)

Prioriterade behov bedöms därför omfatta kompletterande över-
vakning av kända ämnesgrupper, kartläggning och övervakning av
nya organiska ämnesgrupper i avlopp, ytterligare användningsrestrik-
tioner och behandlingskrav samt en utvecklad policy för anslutning
till avloppssystemet. Behoven utvecklas närmare i förslagen enligt
nedan. 

2. Övervaka kända ämnesgrupper
Med nuvarande underlag bedöms att mer kända organiska förore-
ningar i avloppsfraktioner bör övervakas regelbundet i syfte att i för-
sta hand kontrollera att utfasning och avklingning fortgår eller att ing-
en omotiverad ökning sker. Vidare ökar kunskapsunderlaget, om be-
hov av regleringar skulle uppstå framöver. Med avloppsfraktioner av-
ses olika delflöden (t.ex. avloppsslam, avloppsvatten, dagvatten, urin,
klosettvatten, utgående vatten) som möjliggör uppskattningar av
massbalanser för olika ämnen. 

Övervakningen kan bland annat omfatta nonylfenol, ftalater, las,
pcb, pah samt dioxiner. Övervakning bör utföras omkring vart 3:e–6:e
år beroende på bland annat om trenderna är entydiga eller om halter-
na är mycket låga. Urvalet av ämnen för denna övervakning bör om-
prövas regelbundet. 

Övervakningen föreslås ske i ett separat projekt, samordnat med
pågående screeningprojekt gällande slam inom miljöövervakningen
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(se kapitel 4), där ett representativt urval reningsverk ingår. Ett så-
dant projekt bör kunna ge väl kvalitetssäkrade resultat för ett större
antal ämnen än vad som är fallet i dag samtidigt som kostnadseffekti-
viteten är hög. 

Nuvarande årliga provtagning och analys av pcb, pah och nonylfe-
nol vid ett stort antal reningsverk bedöms kunna utgå, förutsatt att
övervakningen kan ske i ett separat projekt enligt detta förslag. Na-
turvårdsverket avser i så fall att inte ta upp organiska ämnen för kom-
munala avloppsreningsverk i föreskrifterna (nfs 2000:13) om miljö-
rapport för tillståndspliktiga miljöfarliga verksamhet.

Vidare föreslås att man med jämna mellanrum fortsätter mäta hal-
ter av övervakade ämnesgrupper i jord och i växter vid långliggande
fältförsök. I fältförsöken bör även övervägas att följa upp nya ämnes-
grupper.

3. Kartlägga och övervaka nya ämnesgrupper 
Det bedöms finnas behov av ökad kunskap om mindre kända orga-
niska, möjligen långlivade och bioackumulerbara, ämnesgrupper
som används i samhället och som kan hamna i avloppssystemet. Lik-
som vid övervakning bör kartläggning omfatta olika avloppsfraktio-
ner (t.ex. avloppsvatten, dagvatten, urin, klosettvatten, utgående vat-
ten) för att möjliggöra uppskattningar av massbalanser för olika äm-
nen. Långliggande försök och vissa riskbedömningar indikerar att
dessa ämnen inte utgör någon risk på kortare sikt. Skulle emellertid
ackumulering ske på lång sikt motverkas Giftfri miljö, samtidigt som
eventuella risker blir mer svårbedömda.

Som komplement till andra projekt, som främst inriktats på av-
loppsslammet (se kapitel 4), föreslås här att en kartläggning utförs av
flera avloppsfraktioner. Exempel på ämnesgrupper som kan vara av
intresse är exempelvis bromerade flamskyddsmedel, klorbensener,
myskämnen, klorerade paraffiner, organiska tennföreningar, voc,
quintozene, polyklorerade naftalener, polydimetylsiloxaner, perflo-
urooctansulfonater, läkemedel, syntetiska fetter, polyelektrolyter
samt hormonstörande ämnen. För att kunna använda resurserna ef-
fektivt är det lämpligt att kartläggning i samhället, bland annat i pro-
dukter och nedfall (se åtgärdsbehov 3 nedan), genomförs samordnat
med kartläggning av avloppsfraktioner.

Kartläggningen föreslås utgöra ett centralt projekt, där en förstudie
klargör förutsättningarna och utarbetar förslag till huvudstudie. För-
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studien tas lämpligen fram senast 2005 eftersom den bland annat bör
baseras på de resultat som framkommer i pågående screeningprojekt.
En huvudstudie bör kunna genomföras 2006-2007. Studien kan om-
fatta exempelvis förekomst i avloppsfraktioner i relation till i övriga
samhället (se åtgärdsbehov 3 nedan), nedbrytbarhet, bioackumuler-
barhet, genomgång av eventuella riskbedömningar, kända utsläpp-
skällor samt ämnen återfunna i miljön. 

Projektet bör bland annat resultera i eventuella förslag till ämnes-
grupper som bör inkluderas i övervakningsprojektet enligt förslag 2
ovan eller som rikt- eller gränsvärden i en förordning om användning
av avloppsfraktioner. 

4. Ytterligare användningsrestriktioner och behandlingskrav
Av förslagen till smittskyddskriterier, vilka omfattar all mark och inte
endast åkermark, framgår att exponeringen för människor och djur av
patogener från avloppsfraktioner begränsas avsevärt jämfört med nu-
varande reglering. Användningsrestriktionerna minskar även mot-
svarande exponering för organiska föroreningar. Dessutom begränsas
tillförseln av nedbrytbara organiska föroreningar genom att de ökade
krav som ställs på behandling före användning i flera fall också med-
för betydande nedbrytning. 

5. Se över policy för anslutning till avloppssystemet
Se förslag 9 avseende metaller.

6. Utreda långsiktiga kvalitetsmål
Se förslag 10 stycke 1 avseende metaller.

Åtgärdsbehov avseende organiska 
föroreningar inom övriga sektorer
I det följande nämns några olika åtgärdsbehov som framkommit un-
der utredningen och som i hög grad berör andra samhällssektorer än
endast avloppssektorn. I princip kan dessa behov ses vara komple-
ment till eller förtydligande av befintliga delmål inom Giftfri miljö.
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1. Utveckla riktvärden för mark enligt delmål 5 Giftfri miljö
Arbete pågår med att definiera riktvärden för skydd av vattenmiljön.
Föreliggande utredning indikerar ett stort behov av att motsvarande
riktvärden för skydd av den terrestra miljön, och då inte minst åker-
marken, utvecklas. Detta skulle underlätta ett målinriktat arbete vad
gäller ökat markskydd generellt. 

Inledningsvis föreslås någon form av förstudie som klarlägger för-
utsättningar och möjligheter till att utveckla riktvärden för mark.
Önskvärt vore att inte endast organiska föroreningar utan även vissa
metaller borde omfattas av en sådan förstudie.

2. Driva på utveckling och implementering av EU:s kemikaliepolitik
En viktig förutsättning för att Giftfri miljö ska kunna förverkligas är
att eu:s kommande kemikaliepolitik blir till ett kraftfullt styrmedel i
enlighet med delmålen till Giftfri miljö. Här är det av största vikt att
Sverige identifierar och prioriterar de resurser som anses vara nödvän-
diga för att underbygga och förhandla fram en hållbar kemikalielag-
stiftning inom eu. Naturvårdsverket har nyligen redovisat delar av
behovet (Naturvårdsverket, 2002).

3. Kartlägga och övervaka nya ämnesgrupper i samhället
Källorna som påverkar avloppssystemet kan vara punktutsläpp (in-
dustrier, tvätterier m.m.) eller diffusa källor (t.ex. nedfall, utsläpp
från trafik, läckage från byggnader, produkter med vidsträckt använd-
ning). En studie om nya ämnen i avloppsfraktioner enligt förslag 3
bör därför samordnas med en utvärdering av både punktutsläpp och
diffusa källor. När delmålen till Giftfri miljö uppfylls förbättras un-
derlaget avsevärt, men på kortare sikt finns skäl att i projektform kart-
lägga flöden av olika kemikalier. 

Mot bakgrund av behovet av ökad kunskap om »nya« organiska
långlivade och bioackumulerbara ämnesgrupper som används i sam-
hället och som kan hamna i avloppssystemet föreslås ett projekt som
kompletterar dem som nämns i kapitel 4. Syftet skulle vara att kart-
lägga hur vissa nya oönskade kemikalier tillförs och beter sig i sam-
hället och miljön. En förstudie bör redovisa förutsättningar och för-
slag till huvudstudie. Huvudstudien bör om möjligt genomföras före
2007. 
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Studien kan tänkas omfatta användningen av olika kemikalier
samt nedbrytbarhet, bioackumulerbarhet respektive eventuella ris-
ker med olika nya ämnesgrupper. En möjlighet att avgränsa projektet
är att analogt med tidigare utredning (Naturvårdsverket, 2002) utgå
från användningen av högvolymkemikalier, kända utsläpp samt äm-
nen återfunna i miljön. Även viss kompletterande screening av exem-
pelvis stallgödsel bör vara av intresse i projektet. 

Eftersom kunskapen om förekomst och effekter av oönskade ke-
mikalier kan förväntas öka, bland annat mot bakgrund av delmålen
enligt Giftfri miljö samt eu:s kommande kemikalielagstiftning, bör
urvalet av nya ämnen omprövas kontinuerligt. Således finns det san-
nolikt behov av relativt regelbundna uppföljningsprojekt även efter
en mer omfattande kartläggning. Denna omprövning bör även kunna
utgöra underlag för studier av avloppsfraktioner. 

4. Stödja tillämpning av miljömärkta varor
En frivillig väg att ge konsumenter möjligheter att påverka använd-
ningen av produkter innehållande långlivade eller bioackumulerbara
ämnen är att krav ställs i miljömärkningssystem. Det finns redan livs-
medelskedjor som ställer krav på att samtliga hygienprodukter som
saluförs skall vara fria från långlivade eller bioackumulerbara ämnen.
Detta indikerar att potentialen att på frivillig väg minska använd-
ningen av produkter med oönskat innehåll bör vara stor. Fortsatt ut-
veckling och tillämpning av miljömärkning bör därför stödjas.

Minskad risk för smittspridning
Följande avsnitt (6.3.1–6.3.3) behandlar i huvudsak avloppsslam en-
ligt definitionen i tidigare regelverk, det vill säga slam från renings-
verk, flerkammarbrunnar och liknande anordningar som behandlar
avloppsvatten från hushåll eller tätorter (snfs 1994:2), samt klosett-
vatten och innehåll i slutna tankar. I begreppet avloppsfraktioner till-
kommer i aktionsplanen källsorterad urin (se även bilaga 2). Ur smitt-
skyddssynpunkt skiljer sig dock urin väsentligt från övriga fraktioner
varför urin tas upp särskilt under avsnitt 6.3.4.

6.3
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Bakgrund
Vid användning av organiska avfallsslag måste risken för spridning av
infektionssjukdomar beaktas. Fekalier är den fraktion som innehåller
störst mängd patogener (sjukdomsframkallande mikroorganismer)
som kan spridas till människor och djur vid kontakt med materialet
och vidare i miljön. Avfallsslag som innehåller toalettavloppet utgör
därför den största risken för smittspridning vid hantering och vid an-
vändning som gödsel- eller jordförbättringsmedel. Smittrisken går
dock att åtgärda genom att avfallet behandlas biologiskt, kemiskt el-
ler fysikaliskt (termiskt). En behandling som kraftigt reducerar inne-
hållet av patogener kan benämnas hygienisering.

Nuvarande regelverk och frivilliga överenskommelser
De nuvarande föreskrifterna för avloppsslam bygger på gällande eg-
direktiv (86/278/eeg) och innebär att obehandlat (ohygieniserat)
slam kan spridas på jordbruksmark. Det enda ytterligare krav som
ställs, jämfört med behandlat slam, är att slammet ska nedbrukas in-
om ett dygn. Den behandling som krävs är ospecificerad3 och innebär
därför inte nödvändigtvis att någon betydande reduktion av patoge-
ner sker. I praktiken har dessa föreskrifter inte lett till att hygienise-
ring av slam sker förutom i undantagsfall. Den behandling som sker
är vid flertalet större reningsverk mesofil rötning vid temperaturer
runt 35 °C (Balmér, pers. medd.). Lagring under sex månader har i
Allmänna Råd (Naturvårdsverket, 1990) angivits som enda exempel
på behandling av slam som är tillräcklig. Huruvida denna rekommen-
dation efterföljs är okänt, men sannolikt sker lagring under den peri-
od då det inte är tillåtet att gödsla marken och då inte med patogen-
avdödning som huvudsyfte. ar 90:13 har under hösten 2002 dragits
in, eftersom de inte speglar föreskrifterna och kan anses vara föråld-
rat. 

I Arbetarskyddsstyrelsens (numera Arbetsmiljöverket) författ-
ningssamling finns regler för avloppsanläggningar för att skydda dem
som arbetar med avloppsprodukter (Arbetarskyddsstyrelsen, 1984). I
föreskrifterna ingår bland annat krav på att skyddshandskar ska an-
vändas, att skyddsvaccinering ska erbjudas och att det ska finnas möj-
ligheter till handtvätt vid hantering av slam.

6.3.1

3. Definieras i snfs 1994:2 som »Avloppsslam som har behandlats biologiskt, kemiskt
eller termiskt, lagrats under lång tid eller behandlats på annat sätt för att bl.a. avsevärt min-
ska hälsoriskerna i samband med användning.«.
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Nationella slamöverenskommelsen (se 4.1) har bland annat syftat
till att förbättra kvaliteten på det slam som sprids. Vid möten mellan
aktörerna i nationella samrådsgruppen har hygien och smittskydd
lyfts fram som en viktig fråga som bör utredas och i de lokala slam-
samråd som genomförts har man tagit hänsyn till hygieniska aspekter
i viss utsträckning. Slam kan produktcertifieras genom Sveriges Prov-
nings- och Forskningsinstitut (sp) som lutar sig mot snfs 1994:2 och
slamöverenskommelsen där det i reglerna står att slammet ska vara
tillfredsställande hygieniserat. En definition av »tillfredsställande
hygieniserat« saknas dock. Certifieringsreglerna kommer enligt sp
att anpassas till rådande regelverk, dvs. förändras i enlighet med en
ny förordning. Själva avloppsreningsverket kan certifieras av olika or-
ganisationer enligt iso 14001 och ett miljöledningssystem kan kom-
plettera en produktcertifiering.

Exponering för patogener vid slamspridning
Förekomsten av mikroorganismer i avloppsslam speglar delvis före-
komsten i ingående avloppsvatten som i sin tur är beroende av infek-
tionsfrekvensen i den anslutna populationen, reningsverkets upp-
byggnad och årstid (vissa infektioner är säsongsberoende). Eftersom
många mikroorganismer är partikelbundna kommer koncentrationen
att öka i slammet. En undersökning av förekomst av patogener i slam
från svenska avloppsreningsverk genomfördes nyligen av sva. Salmo-
nella, Listeria, Campylobacter och E. coli O157 (ehec) analyserades i rå-
slam och i behandlat slam (tabell 6.3.1; sva, 2001). Behandlingarna på
reningsverken var olika kombinationer av rötning, kompostering, för-
tjockning och korttidslagring. Ingen behandling åstadkom enligt rap-

Tabell 6.3.1.Förekomst av bakteriella patogener i slam från åtta svenska reningsverk.
Resultat från en studie utförd av SVA (2001).

Positiva prover Positiva prover från 
Patogen från råslam behandlat slam

Salmonella 33 (69 %) 29 (53 %)
Campylobacter coli 3 (6 %) 1 (2 %) (i kompost)
Campylobacter jejuni 11 (23 %) 2 (4 %)
Listeria monocytogenes 6 (12,5 %) 1 (2 %)
E. coli O157 (EHEC) 0 0



porten kontinuerligt ett slam av tillfredsställande hygienisk kvalitet.
Användning av ohygieniserat slam innebär att patogener hamnar i

miljön och därigenom finns en risk att de kan spridas till människor
och djur. Människor kan exponeras direkt vid hantering av slammet
eller om man råkar komma i kontakt med det oavsiktligt. Likaså kan
djur exponeras för patogener i slammet under behandling (t.ex. vid
lagring) eller efter att det spridits på mark. Djur kan då antingen bli
infekterade, oftast utan sjukdomssymptom, eller sprida smittämnen
genom att transportera dem till andra platser. Avrinning från mark till
ytvatten eller transport av patogener via marken till grundvattnet gör
att det finns en möjlighet för exponering för patogener vid bad och
andra aktiviteter och via dricksvatten. Patogener kan även följa med
grödan, antingen via jord (rotfrukter) eller genom att de hamnat på
växtdelar ovan jord, antingen vid spridning eller senare genom stänk
från ytan, t.ex. vid kraftiga regn. 

Barriärer för att förhindra exponering
Den effektivaste åtgärden för att förhindra spridning av patogener i
miljön vid användning av slam är att hygienisera slammet. Patogener
elimineras eller reduceras då i olika grad beroende på deras tålighet
mot olika omgivningsfaktorer. En i det närmaste total reduktion kan
åstadkommas med flera olika behandlingar, men det är inte frågan om
en sterilisering av slammet. Återväxt av bakterier är dessutom möjlig
i organiska material även om halterna ursprungligen reducerats till
under detekterbara nivåer.

Risk för kontakt vid hantering av slam kan minskas genom att man
följer de arbetsmiljöregler som finns och exempelvis använda hand-
skar (se ovan). Nedbrukning minskar exponeringen för människor
och djur och kan ses som en ytterligare barriär även om det inte är en
total vändning av jorden som sker vid harvning på åkermark. Ned-
brukning minskar även risken för ytavrinning. Skyddszoner och re-
gler för när under året slam får spridas syftar också till att minimera
ytavrinning, men har framförallt tillkommit för att minska närings-
läckage och förhindra eutrofiering. Ett så pass fast material som av-
vattnat avloppsslam innebär troligen inte några större risker för föro-
rening av grundvatten. Däremot är riskerna större vid användning av
trekammarbrunnsslam som har en lägre torrsubstanshalt och det kan
vara nödvändigt att ta hänsyn till lokala förutsättningar (exempelvis
närhet till dricksvattenbrunnar). 
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Risken för exponering via gröda kan minimeras genom förbud mot
användning av slam på grödor som konsumeras råa. Vid tillagning och
industriell bearbetning ingår normalt processer som avdödar patoge-
ner. Vid anläggning av mark kan det övre lagret (växtetableringsskik-
tet) ses som en större risk för exponering än de underliggande skik-
ten. Regler för användning av slam på mark och tillträdesrestriktioner
för allmänheten kan här fungera som barriärer.

Innebär slamspridning en reell risk?
Det nuvarande regelverket kan förefalla betryggande eftersom doku-
menterade sjukdomsfall hittills inte kunnat kopplas till slamsprid-
ning. Epidemiologiska samband är dock ofta svåra att fastställa och
att bevis för smittspridning via slam saknas bör inte tolkas som att ris-
ken är obefintlig. En hänvisning kan göras till nrc (National Rese-
arch Council i usa, 2002) som utvärderat ett antal studier där männi-
skor och djur exponerats för slam och avloppsvatten. Enligt rapporten
går det varken att säga att slamspridning orsakar några problem med
smittspridning eller tvärtom, att det inte orsakar smittspridning. För
att klargöra frågeställningen anses att ett stort antal studier, både epi-
demiologiska studier och avancerade riskvärderingar, behövs. Man
konstaterar vidare att tillräckligt underlag för närvarande saknas och
att metoderna för riskvärdering inte är tillräckligt utvecklade för att
kunna göra de studier som rekommenderas. 

Behov av förändring 
Arbete med regler och rekommendationer för olika typer av organiskt
avfall pågår. Det är viktigt med ett helhetstänkande för att kontrolle-
ra smittspridningsriskerna vid användning av dessa avfallsprodukter.
Ansvaret ligger dock på olika myndigheter. 

Andra organiska gödselmedel
Animaliskt avfall delas in i olika klasser och regleras i Jordbruksver-
kets föreskrifter (sjvfs 1998:34, baserade på eu-direktiv). En ny eg-
förordning om animaliska biprodukter (Förordning (eg) Nr 1774/
2002) blev färdig under hösten 2002 och fastställer bland annat krav
på att matavfall (undantaget kategori I) ska rötas alternativt kompos-
teras. I avvaktan på framtagning av fler metoder får nationell lagstift-
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ning gälla. Djurgödsel utgör på motsvarande sätt som humanfekalier
en smittrisk vid hantering och spridning i miljön och det finns behov
av åtgärder för att minska dessa risker. Det behövs troligen både ökad
kunskap om förekomsten av patogener i djurgödsel och vissa krav på
hantering samt användning. En del kan vara sjv:s förslag till föreskrif-
ter om förebyggande åtgärder avseende zoonoser11 och som innehål-
ler vissa allmänna regler om gödselhantering och spridning, men
dock är vilande för tillfället. Bevattning med renat avloppsvatten re-
gleras inte systematiskt i dagsläget (enskilda tillstånd ges) och även
här råder behov av att ytterligare utvärdera riskerna för smittsprid-
ning. Därefter behöver behovet av eventuella krav för att minska ex-
poneringen av människor och djur utredas. Utvecklingen av källsor-
terande avloppssystem kan ge upphov till andra typer av avfallspro-
dukter lämpliga som gödselmedel, exempelvis humanurin. Det är
önskvärt att arbeta för en gemensam syn på hygieniseringskrav och
att så långt som möjligt harmonisera lagstiftning och rekommendatio-
ner. 

Ett nordiskt samarbete gällande komposteringsanläggningar som
behandlar både slam och organiskt hushållsavfall har framförallt syf-
tat till att ta fram lämpliga testorganismer för hygienisk kvalitet
(Brøgger m.fl., 2001) och i en fortsatt studie har förslag på lämpliga
processparametrar tagits fram (Brøgger m.fl., 2002). För biogas- och
komposteringsanläggningar för källsorterat organiskt avfall finns
möjlighet till certifiering genom sp på uppdrag av Renhållnings-
verksföreningen (rvf, 1999) där hygieniseringskrav ingår. 

Pågående arbeten med slamregler
Vad gäller avloppsslam arbetar man inom eu med ett nytt direktiv och
det senaste officiella utkastet till förslag (3rd draft; ec, 2000) innehöll
ökade krav på behandling där slammet föreslås klassat efter behand-
lingsmetod (advanced treatment respektive conventional treatment). Ar-
betet kommer troligen att återupptas under 2003 men det är osäkert
hur många år det dröjer innan ett färdigt direktiv har antagits (se vida-
re nedan). 

Hygienfrågorna gällande slam har uppmärksammats i Sverige och
en relativt allmän åsikt är att behandlingskraven bör skärpas. Ett av
kraven från Livsmedelsindustrierna för möjlig acceptans av slam in-

11. Infektionssjukdomar som kan spridas mellan människor och djur.



om livsmedelsproduktionen har de senaste åren varit ökad hygienise-
ring. Inom projektet Revaq, initierat av lrf och ett antal kommuner,
har man tagit viss hänsyn till smittskydd och kräver att slammet lagras
under 6–10 månader (beroende av spridningssäsong), alternativt
kalkbehandlas eller rötas termofilt före användning. sp har startat ett
certifieringsarbete gällande jordtillverkning där avloppsslam är en
möjlig komponent. Krav på hygienisk kvalitet ska enligt projektpla-
nen ingå.

Specifika behov
I Sverige råder ett betydligt bättre smittläge än i många andra euro-
peiska länder och den situationen bör vi vara rädda om. Risken för en
försämrad djurhälsa och de stora konsekvenser ett sjukdomsutbrott
av t.ex. Salmonella kan ha i en besättning bör framhållas. Åtgärder be-
hövs både för att förhindra direkta konsekvenser för människor och
djur och för att inte äventyra ett framtida gott smittläge. Ett led är
krav på hygienisering av slam före användning. Vilka krav som ska
ställas på en behandling är beroende av användningsområde, efter-
som det i sin tur avgör på vilket sätt och i vilken utsträckning männis-
kor och djur exponeras för eventuella patogener i slammet.

I samband med lrf:s rekommendation att inte använda slam i
jordbruket har annan användning av avloppsslam ökat. Exempel på
användningsområden är anläggning av golfbanor och andra grönytor,
deponi- och gruvtäckning samt tillverkning av jord och liknande pro-
dukter (benämningen kan variera). Denna typ av användning kom-
mer troligen att öka ytterligare i och med deponiförbudet för orga-
niskt avfall 2005. Människor och djur kan exponeras för slammet ge-
nom denna användning, liksom vid användning av slam på åkermark
(se ovan). Naturvårdsverket anser det därför nödvändigt att utöka fö-
reskrifterna till att inbegripa all typ av användning på mark.

Underlag för bedömning av lämpliga hygieniseringskrav 
Den övergripande bedömningen är att slammet behöver behandlas
innan det sprids för att ett tillräckligt skydd mot smittspridning ska
uppnås. 

Genom att närmare definiera förekomst och överlevnad av olika
patogener skulle det vara möjligt att för olika exponeringsvägar kvan-
tifiera riskerna för infektion hos människor och/eller djur. Sådana re-
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sultat skulle kunna vara till god hjälp i detta arbete, men anses inte på
egen hand kunna utgöra underlag för smittskyddsförordning för slam.
Avsaknaden av data och den mängd antaganden som därför skulle
krävas har varit ytterligare orsaker till att ett sådant angreppssätt inte
använts. 

En hänvisning till nrc:s utvärdering av us epa:s slamregler kan gö-
ras även här. Man konstaterade att tillräckligt underlag saknas för när-
varande och att metoderna för riskvärdering inte är tillräckligt ut-
vecklade för att kunna genomföra de studier som skulle behövas. Det
är därför inte möjligt att utforma hygieniseringsregler enbart på ve-
tenskapliga grunder (nrc, 2002). Avvägningar och kvalitativa riskbe-
dömningar för att fastställa rimliga krav är således nödvändiga.

Underlaget för bedömning av hygieniseringskrav utgörs av den
sammanfattande rapport som tagits fram inom regeringsuppdraget
(Schönning, 2002), andra utredningar och specifika undersökningar
av slam och andra organiska avfall samt erfarenhetsmässiga bedöm-
ningar. Andra regelverk och rekommendationer, både nationella och
internationella, har också studerats. Åsikter som förts fram från den
referensgrupp som följt arbetet samt remissvaren har varit mycket
värdefulla och har framförallt fungerat som underlag för att göra av-
vägningar och definiera hygieniseringskraven men också för de moti-
veringar för förslaget som följer nedan. Dock kan det konstateras att
riskuppfattning och syn på behov av åtgärder varierar stort mellan oli-
ka aktörer.

Åtgärder och motiv
Nuvarande regler för avloppsslam föreslås ersättas med en förordning
om användning av avloppsfraktioner på mark (se även 6.2). Förslaget
redovisas i bilaga 2 där bilaga Y specifikt anger de krav som syftar till
att minska risken för smittspridning vilka motiveras nedan. Detaljer
kring provtagning och analyser kan senare komma att föreslås i kom-
pletterande föreskrifter.

Förordningens uppbyggnad
Förordningen baseras på behandlingskrav i kombination med an-
vändningrestriktioner. Ett antal olika behandlingar uppdelade på tre
olika klasser anges. De olika klasserna kan enligt litteraturen åstad-
komma reduktion av mikroorganismer i samma storleksordning,
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eventuellt med undantag för parasiter, och skiljer sig framförallt i sä-
kerhet och möjlighet till kontroll av processen. Klass a definieras som
den högsta klassen och innehåller de behandlingsmetoder som be-
döms ge den säkraste hygieniseringen enligt motiveringar nedan. Sä-
kerheten balanseras av användningsrestriktioner, där slam behandlat
enligt klass a kan användas på all mark och grödor, förutom på betes-
mark och i direkt anslutning till odling av grönsaker, bär, frukt, rot-
frukter och potatis, undantaget de som odlas i industriellt syfte, med-
an klass b och c är kopplade till ytterligare restriktioner. 

Metoder för behandling av slam anses, trots att litteraturen inte all-
tid är helt samstämmig, vara väl underbyggda och lämpliga att utgå
från i förordningen. Att lämna val av behandlingsmetod helt öppet för
slamproducenterna anses i nuläget inte möjligt eftersom det inte
finns tillräckligt bra analysmöjligheter avseende mikroorganismer för
kontroll av processens effektivitet (se vidare Kontroll av hygieniserings-
krav och behandlingsprocesser). Argument som talar mot behandlings-
krav är att det skulle hindra teknikutveckling. En punkt i förordning-
en syftar därför till att lämna öppet för fler metoder än de som relativt
enkelt kan anges, samt för nya metoder. Här krävs dock en bedöm-
ning av metodens kontrollerbarhet och reducerande effekt för att av-
göra vilken klass (a, b eller c) behandlingen motsvarar. Tillsynsmyn-
digheten ska göra denna bedömning efter samråd med den centrala
myndigheten (Naturvårdsverket). 

Alternativ till behandlingskrav skulle vara att endast definiera vad
behandlingen ska åstadkomma, dvs. krav på att en viss reduktion el-
ler att en viss högsta halt av en mikroorganism ska uppnås. Det före-
ligger dock större osäkerheter i provtagning och analysförfaranden än
i kunskap om olika processer varför detta inte ses som en framkomlig
väg. 

Behandlingsprocesser i klass A
Behandlingen av slammet sker i klass a vid höga temperaturer (i ett
alternativ även vid högt pH). Processerna sker i slutna system med
krav att önskad temperatur upprätthålls i allt material under angiven
tid. Möjlighet till omblandning av materialet i reaktorer underlättar
en jämn temperaturfördelning. Processparametrar kan registreras
kontinuerligt och gör det möjligt att upptäcka störningar.

Torkning vid höga temperaturer innebär en effektiv avdödning av
patogener. Torkningen innebär också att slammet stabiliseras. Upp-
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hettning till temperaturer runt 100 °C ingår bland annat som ett pro-
cessteg vid pelletering av slam. 

För pastörisering är både 30 och 60 minuters behandling vid 70 °C
relativt vedertagna processkrav. Den längre tiden harmoniserar bl.a.
med Jordbruksverkets föreskrifter för animaliskt avfall som baseras
på ett eu-direktiv. Pastöriseringen innebär endast en hygienisering
och slammet är direkt efteråt relativt känsligt för återinfektion, varför
efterföljande stabiliseringsprocess är viktig för den slutliga kvaliteten. 

Termofil rötning ses som en möjlig lösning för många av de re-
ningsverk som i dag rötar slammet mesofilt. Hittills har endast ensta-
ka reningsverk i Sverige ställt om till en termofil process. Optimala
temperaturer för att nå så högt gasutbyte som möjligt har varit 49–52
°C (Lindberg, 2002). Detta intervall ses dock som något lågt för att er-
hålla en fullgod hygienisering. 55 °C är ett processkrav som valts av
flera andra länder och i rvf:s certifieringsregler är exponeringstiden,
dvs. den tid då inget slam tillförs eller tas ut från reaktorn, satt till 10
timmar, både för rötning och våtkompostering (termofil aerob be-
handling). I de danska slamreglerna som baseras på en studie av bio-
gasanläggningar ingår 6 timmars exponering vid 55 °C och en hydrau-
lisk uppehållstid på 7 dygn som ett alternativ (Miljøstyrelsen, 1997).
Uppehållstider beror av reaktorns storlek och flödeshastigheter på in-
och utgående material, och medeluppehållstiden har betydelse både
för hygieniseringen och stabiliseringen av slammet. Det har i försla-
get ställts motsvarande processkrav på våtkompostering.

Många olika tid-temperatur kombinationer är möjliga för kompos-
tering och det är svårt att genom litteraturen dra slutsatser om vilka
som är optimala. I ett nordiskt projekt finansierat av Nordiska Minis-
terrådet (nmr) har det efter en större studie av nordiska komposte-
ringsanläggningar föreslagits olika tid-temperatur kombinationer
som i stor utsträckning har fått ligga till grund för förslaget i bilaga 2.
Randzoner (zoner med lägre temperatur) uppkommer i större ut-
sträckning i öppna anläggningar men förekommer även i reaktorer.
Omblandning gör dock att förhållandena endast måste uppnås en
gång, till skillnad från öppen kompostering i klass b. Problem med
återväxt har visat sig i olika typer av komposteringsanläggningar. Det
är därför viktigt att slammet stabiliseras, speciellt efter en kortare
komposteringsprocess vid högre temperatur där avdödningen av pa-
togener är god men däremot inte nedbrytningen av organiskt materi-
al. Definierade krav för stabilisering har dock ej angetts eftersom för-
utsättningarna kan variera.
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Kalkning med osläckt kalk resulterar i en temperaturhöjning som i
kombination med ett högt pH är effektivt för att avdöda patogener.
Kravet som ställs där 55 °C ska uppfyllas under 2 timmar, motsvarar
kraven som föreslås ställas inom eu. Arbete med osläckt kalk innebär
risker för dem som hanterar produkten och det är oklart hur använd-
bar denna metod är i praktiken.

Stabilisering är viktigt för att minska lukt och risken för vektoratt-
raktion samt möjlighet för tillväxt av bakterier i materialet. Det är en
betydelsefull aspekt som behöver följas upp och eventuellt precise-
ras i ett senare skede när bättre underlag finns. I usa har man valt att
lista ett antal metoder för stabilisering (ingår i kravet för att minska
vektorattraktionen) vid sidan av hygieniseringskrav. En möjlighet till
direkt användning av behandlat (hygieniserat men ej stabiliserat)
slam finns också under förutsättning att det injiceras eller brukas ner i
marken. Liknande krav har föreslagits i (Brøgger m.fl., 2002). 

Behandlingsprocesser i klass B
Behandlingen av slammet sker i klass b vid hög temperatur (kompos-
tering) eller högt pH men i öppna system, vilket kan försvåra styr-
ningen av processerna och öka risken för återinfektion. Hygienise-
ringseffekten är svårare att garantera eftersom randzoner med lägre
temperatur eller pH kan medföra viss återväxt av patogena bakterier. 

Den kompostering som är aktuell för slam är troligen i huvudsak
öppen strängkompostering. Vid denna typ av behandling är det svåra-
re att följa processen och garantera samma temperatur i hela materia-
let. I likhet med förslaget i (Brøgger m.fl., 2002) har motsvarande tid-
temperatur kombinationer som för reaktorkomposteringen valts.
Skillnaden är att i öppen kompostering ska materialet vändas i tre
omgångar för att säkerställa att allt material utsatts för angiven tem-
peratur. I Brøgger m.fl. har valts att föreslå fem vändningar, men den
totala behandlingstiden vid respektive temperatur blir ungefär lika
lång i de båda förslagen. 

Behandling med släckt kalk kan åstadkomma ett pH runt 12, vilket
har en starkt avdödande effekt på de flesta mikroorganismer. Lagring
vid detta pH under några månader borde åstadkomma ett väl hygie-
niserat slam men kan enligt litteraturen ha en otillräcklig effekt på
parasiter. Behandlingen ingår i den högre klassen i Danmarks slamre-
gler och föreslås som en av de avancerade behandlingarna i eu-direk-
tivet (3rd draft). Slammet är efter behandlingen kemiskt stabiliserat.
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Behandlingsprocesser i klass C
I behandlingarna i klass c är i stort sett endast tiden den parameter
som kan styras. Processerna är öppna och beroende av omgivnings-
temperaturen vilket ytterligare kan försvåra kontrollen. Parasiter kan
överleva under behandlingen medan virus troligen inaktiveras. Be-
handlingssystemen är dock i behov av ytterligare utvärdering, speci-
ellt under svenska förhållanden, innan säkra slutsatser kan dras.

En tillräckligt lång lagring kan ge en fullgod hygienisering av slam.
Det är dock oklart vilken tid som är »tillräckligt lång«. eu har hittills
föreslagit att lämplig lagringstid ska bestämmas av respektive land ef-
tersom klimatskillnader här har stor betydelse. Återväxt av bakterier
kan ske under lagring och tiden behöver därför räcka till för en påföl-
jande avdödning. Ett kalenderår är en period som diskuterats i refe-
rensgruppen och nu ges som förslag. Bakterier och virus avdödas tro-
ligen under denna period medan parasiter kan överleva längre. En
studie där lagringens effektivitet på avdödning av patogener ska un-
dersökas kommer att påbörjas på sva och det är möjligt att revidering
av lagringstiden behövs efter utvärdering av resultaten från denna
studie.

Vassbäddar kan ses som en form av lagring även om kontrollerad
luftning sker för att öka nedbrytningen. De är vanligt förekommande
i Danmark och ett antal har byggts i Sverige. Lagringsperioden räk-
nas från att nytt slam sist tillfördes vassbädden. Det vill säga lagring-
en påbörjas när beskickningen (tillförseln av slam) upphör, vilket gör
att det översta skiktet kommer att lagras under ett år medan de undre
skikten kommer att ha lagrats i ett flertal år. Åtgärder för att minska
tillgängligheten för djur kan innebära inhägnad av anläggningen,
men tillträde av fåglar och mindre djur är dock svårt att förhindra.

De öppna processerna, framförallt de i klass c, innebär att risk för
smittspridning föreligger under själva behandlingen. Vektorer såsom
fåglar och gnagare samt andra djur kan komma i kontakt med materi-
alet och denna exponering bör i möjligaste mån förhindras. Mesofil
rötning föregår i dag lagring vid större reningsverk (för att nyttja ener-
gin och minska slammängderna; Tideström et al., 2000) och lagring av
delvis stabiliserat slam minskar attraktionen. Naturvårdsverket över-
väger att vid behov ta fram vägledningsmaterial där täckning av slam
vid lagring kan föreslås i syfte att förhindra utsläpp av växthusgaser.
Detta täckskikt skulle även innebära minskad risk för smittspridning.
Å andra sidan minskar då den positiva avdödande effekt som uv-in-
strålning, en höjning av temperaturen och uttorkning ger. De praktis-



ka möjligheterna till täckning eller liknande behöver ses över i sam-
band med utvärdering av hanteringssystem för slam (och andra av-
fallsprodukter), men krav föreslås inte inkluderas i förordningen.
Återinfektion av slammet under lagring kan också ske genom djur-
spillning. Detta är dock omöjligt att förhindra i större utsträckning än
genom de åtgärder som diskuteras ovan. 

Användningsrestriktioner
Användningsrestriktioner kan ses som en ytterligare barriär mot ex-
ponering för patogener. Det finns alltid en osäkerhet vid provtagning
och analys och om de kvalitetsanalyser som föreslås (se ovan) missar
att indikera förekomsten av patogener i slammet, efter att hygienise-
ringen av någon anledning inte fungerat som den ska, kan vi genom
användningsrestriktioner förhindra exponering. Dessa restriktioner
kan ses som ett ytterligare steg för att minimera riskerna för smitt-
spridning via slam. Försiktighet kan även motiveras med att nya
smittämnen kontinuerligt introduceras i samhället och att deras tålig-
het inte är känd.

Oavsett klass på behandling ska avloppsslam inte spridas på betes-
mark, vallfodergrödor eller grönsaker och liknande, framförallt om de
normalt konsumeras råa (se vidare bilaga 2). Rotfrukter liksom potatis
växer direkt i jorden och kan konsumeras råa alternativt kan den jord
som följer med grödan (gäller särskilt potatis) komma i kontakt med
annat som konsumeras rått. Dessa grödor tillåts inte gödslas med slam
i nuvarande föreskrifter och restriktionen föreslås finnas kvar med
den ändringen att sockerbetor och potatis som odlas för stärkelsepro-
duktion undantas. 

För klass a föreslås en karenstid på en växtsäsong för ovanstående
grödor, dvs. slam får inte spridas under samma kalenderår som grö-
dorna ska skördas. Förbudet på betesmark och fodergrödor motiveras
specifikt med att bakteriesporer inte avdödas under slambehandling-
en. Det finns vissa typer av sporbildande bakterier som kan orsaka
problem, t.ex. i mejeriindustrin. Att konsekvenserna skulle kunna bli
allvarligare om ofullständigt hygieniserat slam sprids på grönsaker,
frukt, bär, rotfrukter och potatis samt acceptansfrågan är avgörande
för restriktionen gällande dessa grödor. 

Behandlingar i klass b och c kan ha en mindre avdödande effekt på
parasiter vilket motiverar en längre karenstid för bete och vallfoder-
grödor. Risken för spridning av parasiter till människor är lägre, fram-
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förallt beträffande maskar, men en karenstid på två år för grönsaker
och liknande föreslås eftersom behandlingarna har en lägre säkerhet
än klass a. Skog föreslås endast få gödslas med slam som behandlats
enligt klass a. Här eftersträvas en försiktighet eftersom både djur och
människor kan exponeras i relativt stor utsträckning. Nedbrukning
har övervägt som en barriär för både klass b- och c-slam, men den
slutliga bedömningen är att komposterat och kalkbehandlat slam i
klass b bör kunna användas utan krav på inarbetning i marken. 

För klass c tillkommer restriktioner för användning på grönytor där
människor normalt vistas, såsom i parker (gräsmattor och rabatter), på
golfbanor och på idrottsplatser. För anläggning av grönytor anses
dock även slam i klass c acceptabelt; förbudet gäller växtetablerings-
skiktet samt själva ytorna t.ex. användning som toppdressing. Om
slam i övrigt är lämpligt för anläggning beror även på näringsutnytt-
jandet, vilket det dock inte tas hänsyn till inom smittskyddsdelen av
förordningen. Klass c slam är inte heller tillåtet i trädgårdsodling och
krukodling och får inte användas av privatpersoner, dvs. slammet får
inte säljas eller lämnas ut gratis till privatpersoner om det inte be-
handlats enligt klass a eller klass b (gäller i praktiken komposterat
slam, kalkbehandlat slam är ej aktuellt för privat användning). Vid an-
vändning på åkermark ska klass c slammet nedbrukas för att minska
exponeringsrisken och ge motsvarande risknivå som vid användning
på annan mark. 

Invändningar har framförts mot krav på nedmyllning när slammet
under en lång period legat öppet under behandlingen. Det kan dock
vara lättare att kontrollera exponering vid behandling, även om det är
svårt att hindra fåglar och mindre djur att komma i kontakt med slam-
met, genom att t.ex. sätta upp stängsel. Risken för vektorspridning
både under behandling och efter spridning har varit en av de frågor
som varit relativt svåra att hantera. 

Kontroll av hygieniseringskrav och behandlingsprocesser
För klass a och b har parametrar som går att registrera och mäta under
processen definierats (tid, temperatur och pH). Dessa ska registreras
på ett sådant sätt att hela materialet finns representerat. Det är till ex-
empel risk för att randzoner (yttre delar av materialet) inte kommer
upp i lika höga temperaturer och därmed erhålls inte förväntad re-
duktion av mikroorganismer. 

Klass a metoderna är slutna processer. Här föreslås att kontroll av

143



den hygieniserande effekten görs genom analys av enterokocker.
Detta kompletterar registreringen av fysikaliska parametrar och ger
en indirekt, stickprovsmässig, kontroll av att hela materialet kommer
upp i samma temperatur. Förekomsten av en mikroorganism kan visa
indirekt på en reduktion, men det är då nödvändigt att känna till un-
gefärliga halter i ingångsmaterialet. Vi är därför hänvisade till att an-
vända fekala indikatorbakterier, varav enterokocker anses lämpligast
på grund av att de är relativt tåliga, t.ex. mot höga temperaturer. 

Andra metoder att kontrollera eller validera behandlingsprocesser-
na har övervägts, såsom tillsatser av patogener i en behållare som kan
följa med materialet och analys av andra typer av indikatororganismer
(t.ex. kolifager). Svårigheter och oklarheter kring dessa metoder in-
nebär dock att de i dagsläget inte anses som lämpliga alternativ.

Kvalitetskrav – slutproduktkontroll
Den hygieniska kvaliteten på behandlat slam ska före användning
kontrolleras genom representativ provtagning och analys. Kvalitets-
kravet är nödvändigt för att kontrollera återinfektion och återväxt i
slammet. Problem med återväxt har framförallt uppmärksammats i
komposterat material. Trots att en god hygienisering med bakterie-
halter under detektionsnivån erhållits kan bakterier senare återfinnas
i höga halter, vilket tyder på att motsvarande kan ske för patogena
bakterier. En lagringstid som är tillräcklig för att låta komposten ef-
termogna och reducera bakteriehalterna kan därför vara nödvändig,
men något specifikt krav har inte inkluderats i förslaget. En annan or-
sak till ökande bakteriehalter kan vara lokalt otillräcklig behandling
där partier med överlevande bakterier inte kommit med vid en tidi-
gare provtagning.

Eftersom det endast är bakterier som kan tillväxa i slammet är det
denna grupp som är aktuell att analysera för kontroll av återinfektion.
Förekomsten av Salmonella föreslås analyseras i samtliga klasser.
Analysen är kvalitativ (eller semi-kvantitativ) och kravet definieras
därför som »ej påvisad« i en viss volym slam (25 g föreslaget). Analys
av Salmonella ger dessutom information om att man har problem med
kontaminering inom en anläggning och ger därför en indirekt kon-
troll av hanteringsrutiner. Analys av E. coli föreslås som mått på att av-
dödning efter eventuell återväxt skett och krav på halter under 1 000
per g ts föreslås. 

Provtagning är ett kritiskt moment. Det är inte lätt att ta represen-
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tativa prover ur en stor volym material. För mikrobiologiska analyser
är det dessutom inte möjligt att kontinuerligt ta ut prover som sparas
och senare slås ihop till ett samlingsprov eftersom analys måste ske
omgående. En iso-standard finns för provtagning av slam, men den är
mer inriktad på kemiska analyser och den specificerar heller inte me-
toder för provtagning ur ett stort, vilande material. Det vore önskvärt
att ange en rad alternativa metoder för att underlätta för verksamhets-
utövarna. I kompletterande föreskrifter kommer dock troligen en all-
män skrivning, där viktiga hänsyn och provtagningsfrekvens ingår, att
föreslås. Frekvensen för provtagning kan anges per partimängd slam
och provtagning bör ske så nära i tiden som praktiskt är möjligt innan
slammet ska användas. Tid för att erhålla analyssvar behöver dock
tillåtas, så att ett eventuellt icke godkänt parti kan stoppas. Det är så-
ledes representativa prover från det parti slam som ska levereras till
spridningsplatsen, alternativt har lagrats vid spridningsplatsen, som
bör tas, inte prover från varje enskild leverans.

Övriga kommentarer till förslaget
Förutom de krav som redovisas i bilaga 2 finns lagstiftning (Jord-
bruksverkets föreskrifter) som styr hur och när organiska gödselme-
del får spridas. Länsstyrelsen eller kommunen kan även meddela fö-
reskrifter för skydd av vattenskyddsområden.

Branschföreningen har uttryckt oro för hårt ställda krav på små re-
ningsverk med mindre resurser. Det finns en medvetenhet om ekono-
miska och praktiska begränsningar för mindre verk, framförallt för de
i glesbygden. Ur smittskyddssynpunkt är det dock inte försvarbart att
sänka kraven endast på grund av en mindre storlek på reningsverket.

Tillsyn
Tillsynen av att förordningen följs bygger i stor utsträckning på egen-
kontroll i enlighet med miljöbalken. Resultatet av egenkontrollen re-
dovisas årligen i miljörapporter. Anpassning av en frivillig slamcertifi-
ering till den föreslagna nya förordningen kan ge möjlighet till kon-
troll av en oberoende tredje part. Detta ses som önskvärt för att un-
derlätta tillsyn och vore troligen gynnsamt även ur marknadssyn-
punkt. Generella smittskyddsregler bedöms utgöra ett stöd åt pröv-
nings- och tillsynsmyndigheter jämfört med nuvarande förhållande-
vis oklara situation.
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Jämförelse med utkast från EU-kommissionen (3rd draft)
Det senaste arbetsdokumentet från kommission gällande reviderat
slamdirektiv är ett tredje utkast (3rd draft) som publicerades i april
2000. Naturvårdsverkets förslag skiljer sig relativt mycket från detta
utkast. Uppbyggnaden med olika klasser (kategorier), definierade
behandlingsmetoder, restriktioner och vissa krav på kvalitet liknar
dock det svenska förslaget. 

Uppdelningen och valet av parametrar (tid och temperatur etc.) för
olika behandlingar ser annorlunda ut vilket gör det svårt att i detalj
jämföra de två förslagen. Naturvårdsverkets förslag är mer restriktivt
i vissa avseenden. eu-kommissionen skulle till exempel tillåta att
slam som behandlats enligt advanced treatments (i stort sett motsvaran-
de klass a) används på betesmark samt på frukt och grönsaker som
konsumeras råa. I conventional treatments ingår några behandlingar
som, för att de anses otillräckliga, inte finns med i förordningen (se bi-
laga 2 (bilaga y, tabell 1)). Restriktionerna för denna kategori är fler än
för den högre klassen (advanced) men bete tillåts redan efter sex
veckor. 

En skillnad är att kommissionen har definierat reduktionskrav och
att de är olika för de två klasserna. Ett direkt kvalitetskrav finns en-
dast för den högre klassens slam. Anläggningar som utför advanced tre-
atments ska dessutom valideras.

Jämförelse med den rapport som föreslås ligga 
till grund för nästa direktivförslag
En konsultrapport som utarbetats av två engelska forskare utgör ett
underlag för eu-kommissionens arbete mot ett förslag till reviderat
slamdirektiv. Denna rapport är mer genomarbetad än det officiella
tredje utkastet och kan därför vara intressantare att relatera det sven-
ska förslaget till. Det är dock oklart hur ett faktiskt direktivförslag så
småningom kommer att se ut eftersom man officiellt inte har tagit
ställning till denna rapport. 

Förslaget i rapporten är uppbyggt på motsvarande sätt med be-
handlingskrav, användningsrestriktioner, och vissa validerings- samt
kvalitetskrav. Den högre (advanced ) av de två klasserna som föreslås
innehåller metoder som Naturvårdsverket föreslår i klass a och b,
dock med skillnader i tid- och temperaturkrav. De termofila behand-
lingarna vid 55 °C har i likhet med epa (usa) föreslagits ha minsta up-
pehållstider på 4 timmar. Denna tid-temperatur kombination kan ses



som otillräcklig enligt studier av biogasanläggningar i Danmark (Bag-
ge, pers. medd.) och förslaget från Naturvårdsverket för rötning och
våtkompostering är i stället 55 °C under 6 timmar. I praktiken kom-
mer avdödningen även att bero på stabiliseringsprocessen som i sin
tur är beroende av vald medeluppehållstid. För pastörisering är både
30 och 60 minuters behandling vid 70 °C relativt vedertaget och här
har valts att tillämpa den senare behandlingstiden. Komposterings-
kraven ser också annorlunda ut och för vidare motiveringar hänvisas
till avsnitten ovan. 

Av större vikt är kanske principskillnader för hur slam får användas
samt att mesofil rötning föreslås ingå i conventional treatments. Inga an-
vändningsrestriktioner finns för den högre klassen, medan det för det
konventionellt behandlade slammet (mesofil rötning, behandling
med släckt kalk och lagring i olika former) finns karenstider för an-
vändning på betesmark och vallfodergrödor (dock endast 3 veckor)
samt grönsaker och frukt. För åkermark räcker det med nedbrukning,
medan det inte alls är tillåtet att använda den lägre klassen i parker
och liknande. 

Slam tillåts inte användas på skog i kommissionens utkast (ec,
2000) eller i den engelska konsultrapporten med undantag för ener-
giskog och vid återplantering. Motiveringen till att förbjuda slam-
gödsling i skog är att näringsämnena inte skulle utnyttjas. Uppfatt-
ningen i Sverige (och i Finland) är annorlunda och försök där slam-
pellets använts som gödning i skog har visat goda resultat. God hygie-
nisering är dock viktigt i skog på grund av förekomsten av djur och ef-
tersom allemansrätten gör att även människor vistas på många ställen
och även plockar bär och svamp. 

Kvalitetskraven i rapporten inkluderar högsta tillåtna halter av E.
coli eller enterokocker och clostridier. Clostridier är sporbildande
bakterier och sporer förväntas inte reduceras nämnvärt under någon
av de föreslagna behandlingarna, vilket borde göra dem till mindre
lämpliga indikatorer. Nya anläggningar och nya behandlingsmetoder
föreslås valideras genom reduktionskrav på Salmonella senftenberg och
Ascaris. Metodiken anses dock alltför oprövad för att inkluderas i för-
slaget till svensk förordning.

Ett restriktivare svenskt förslag kan generellt motiveras med att vi
har en annan syn på riskerna och framförallt vad gäller djurhälsa. Vi
har i dag ett mycket gott smittskyddsläge som vi behöver värna. Ett
kallare klimat gör att patogeners överlevnad i miljön blir längre. Såle-
des krävs längre tider för inaktivering av patogener under lagring och
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i jorden. Naturvårdsverket har valt att även ta hänsyn till svenska och
nordiska utredningar i större utsträckning.

Utvärdering och revidering av förordningen
En relativt stor förändring i föreskrifterna/förordningen föreslås i och
med att allt slam ska behandlas på något sätt och att användningen på
all mark regleras. Erfarenheter från den omställning förslaget innebär
behövs. Framförallt gäller detta lämpliga mikroorganismer för kon-
troll av hygieniseringsprocessens effektivitet och återväxtproblema-
tiken. Indikatorbakterier är inte optimala på alla sätt och mer kun-
skap behövs för att underbygga föreslagna gränsvärden alternativt re-
videra dessa. Allmänna diskussioner pågår avseende indikatorer, ny
teknik, regler och riskvärderingar och det är viktigt att det finns möj-
lighet till utvärdering och anpassning av förordningen efter hand. 

Det är ett mål i sig att öka kunskapen om, och därmed säkerheten
hos, olika behandlingar. I första hand är det behandlingarna i klass c
som är beroende av omgivningstemperaturer som behöver utvärderas
i svenskt klimat. En studie är redan planerad att utföras på sva. Vad
som händer under lagring av redan behandlat slam är också av intres-
se för att belysa återväxt och återinfektionsproblematiken. En första
omprövning av förordningen bör göras senast år 2008 förutsatt att re-
glerna träder i kraft 2005. Denna revidering skulle eventuellt sam-
manfalla med implementeringen av det nya slamdirektivet. 

Under utredningens gång har det varit uppenbart att ett antal sak-
frågor som diskuterats kräver förtydliganden. Framtida föreskrifter
planeras för vissa delar men det skulle även kunna avhjälpas med all-
männa råd som kompletterar förordningen. Ställda krav och restrik-
tioner kan där förklaras mer i detalj och lämpliga hanteringsförfaran-
den kan exemplifieras. 

Förslag till regelverk för källsorterad urin 
Ett behov av att reglera användningen av urin, framförallt i jordbruk,
har identifierats. Eftersom urin skiljer sig väsentligt från avloppsslam
och liknande diskuteras den del av förordningen som rör urin speci-
fikt i följande avsnitt.
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Nuvarande rekommendationer
Urin har tidigare inte reglerats i några författningar. Rekommendatio-
ner för användning av källsorterad humanurin har dock tagits fram in-
om forskningsprojekt som utförts på Smittskyddsinstitutet i samar-
bete med slu och kth (Jönsson et al., 2000; Höglund, 2001). Vissa
kommuner har också tagit fram egna informationsblad med rekom-
mendationer för lagring och hantering av urin.

Urin regleras inte inom eu. Det har övervägts som gödselmedel i
ekologisk odling, men är ännu inte med på listan över tillåtna pro-
duktionshjälpmedel i förordningen (Förordning (eg) Nr 97/1488 re-
spektive förordning (eeg) nr 2092/91) om ekologisk produktion av
jordbruksprodukter).

Exponering för patogener vid användning av urin
Urin är ur smittskyddssynpunkt en mycket ren fraktion. I Sverige
finns i stort sett inga sjukdomar som sprids via urin. Vid användning
av urinsorterande toaletter är det dock möjligt att urinen förorenas av
fekalier som hamnar fel och de eventuella patogener som då tillförs
utgör en risk vid hantering och användning av urinen. Fekal förore-
ning har påvisats i cirka en tredjedel av undersökta urinsorterande
system (Höglund, 2001). Exponering kan ske på motsvarande sätt
som diskuterats för avloppsslam (se 6.3.1).

Risk för smittspridning och lagring som barriär
Rekommendationerna som finns bygger på undersökningar av av-
dödningen av olika mikroorganismer i urin under lagring vid olika
temperaturer (4 °C respektive 20 °C; Jönsson et al., 2000; Höglund,
2001). Resultaten indikerar att de flesta patogener avdödas som en
följd av tid och temperatur samt av den naturliga höjningen av pH till
ett värde runt nio i samband med att ammoniak bildas. Undantaget är
virus som visar en god överlevnad vid låga temperaturer. I kombina-
tion med användningsrestriktioner har dock lagring setts som en möj-
lighet att åstadkomma tillräcklig hygienisering. Kvantitativa riskvär-
deringar understödjer bedömningen att risken för smittspridning via
gröda som gödslats med urin är låg.
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Underlag för bedömning av lämpliga hygieniseringskrav
De tidigare framtagna rekommendationerna (tabell 6.3.2) har i försla-
get fungerat som underlag för bedömning av lämpliga hygienise-
ringskrav. Tabell 6.3.2 nedan redovisar vilka patogener som kan fin-
nas kvar i urinblandningen (urin + spolvatten) efter lagring vid re-
spektive temperatur. En förutsättning för att patogener ska vara när-
varande är att urinen förorenats av fekalier och att den ursprungliga
koncentrationen var så pass hög att en fullständig avdödning inte
skett under lagringen.

Förslagets uppbyggnad och motiv 
I den föreslagna förordningen (bilaga 2) inkluderas urin i begreppet
avloppsfraktioner. Urin skiljer sig dock väsentligt från övriga fraktio-
ner vad gäller risk för smittspridning och möjlighet till behandling
varför urin är undantaget från vissa paragrafer. En särskild del i bilaga
2 (bilaga Y) anger de behandlingskrav som föreslås ställas på urin in-
nan användning som gödselmedel. 

Hur länge och vid vilken temperatur urinen lagrats är avgörande
för användningsrestriktionerna och förslaget baseras på tabell 6.3.2.

Tabell 6.3.2. Samband mellan lagringsbetingelser och urinblandningens patogeninnehålla

samt rekommenderat val av gröda för större system.b Det förutsätts att urinblandningen
har minst pH 8,8 och en kvävehalt på minst 1 g/l (Jönsson et al., 2000;Höglund,2001)

Eventuella 
Lagrings- patogener i Rekommenderade 
temperatur Lagringstid urinblandningen grödor

4 °C ≥ 1 månad virus, protozoer livsmedelsgrödor som 
processas

4 °C ≥ 6 månader Virus livsmedelsgrödor som 
processas, fodergrödorc

20 °C ≥ 1 månad Virus livsmedelsgrödor som 
processas, fodergrödorc

20 °C ≥ 6 månader troligen inga samtligad

a.Grampositiva bakterier och sporbildande bakterier inkluderas ej.
b.Med större system menas i det här fallet att urinblandningen används till att gödsla grödor som konsume-

ras av andra än medlemmar i hushållet som urinen samlats från.
c. Ej vall för produktion av foder.
d. För livsmedelsgrödor som konsumeras råa rekommenderas att urinen sprids senast en månad före skörd

samt att den nedmyllas.



En förändring är att ett års lagring bedöms vara tillräckligt för att
urinen ska få användas på samtliga grödor. I praktiken innebär detta
att temperaturen troligen inte är över 20 °C i mer än tre månader, men
i kombination med vår- och hösttemperaturer anses ett år totalt sett
ge en tillräcklig reduktion av patogener. 

Virus och protozoer kan överleva längre i urinblandningen än bak-
terier, men de överlever inte den behandling som exempelvis stråsäd
och oljeväxter genomgår innan de blir färdiga livsmedel. Därför kan
urinen spridas på sådana grödor trots att virus och protozoer eventu-
ellt finns kvar (tabell 6.3.2). Humana tarmpatogena virus sprids inte
vidare till djur, så urinen kan även användas för fodergrödor i de fall
där endast virus har överlevt lagringen. 

För sådana grödor som konsumeras råa rekommenderas förutom
lagringen en latenstid mellan gödsling och skörd på en månad samt
att urinen myllas ned i samband med spridningen (undantaget rot-
frukter och liknande). Avdödningen som sker på grödan och i jorden
fungerar då som säkerhetsbarriärer.

För användning på grönytor såsom idrottsplatser och gräsmattor i
parker gäller motsvarande lagringstid som för grödor som ska konsu-
meras råa, dvs. urinen ska lagras vid 20 °C under minst sex månader
alternativt under ett år.

Mindre restriktiva rekommendationer har föreslagits för egen an-
vändning (Jönsson et al., 2000; Höglund, 2001). En motivering till
detta är att smittrisken anses mycket låg samt att andra smittsprid-
ningsvägar inom hushållet, framförallt direkt spridning från person
till person, överväger. Urin (och klosettvatten) som inte saluhålls eller
överlåts föreslås därför undantas förordningen (se bilaga 2).

Viktiga kompletterande åtgärder
I detta avsnitt presenteras ett antal förslag till åtgärder eller identifie-
rade åtgärdsbehov som kan ge effekter som berör flera av de strategis-
ka inriktningar (se 5.2) som diskuterats i avsnitten 6.1–6.3. Till exem-
pel bör strategisk avloppsplanering (6.4.1) ta upp både hur man avser
öka återföringen och hur föroreningarna i avloppet ska minskas och
då det förs en dialog mellan aktörer (6.4.3) så tar man säkerligen ock-
så upp flera sidor av problemen och åtgärderna.
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Kommunala avloppsplaner 
Naturvårdsverket föreslår att möjligheten att införa avloppsplaner som
underlag för bl. a. beslut om framtida avloppssystem, inklusive återföring
av näringsämnen utreds.

Kommunernas utvecklingsarbete kring avlopp har tidigare främst
gällt hälsoaspekter och skydd av miljön. Efterhand har avloppsnät
och reningsverk förbättrats för att på bästa sätt omhänderta avlopps-
vatten samt minska miljöpåverkan. Under de senaste decennierna
har också åtgärder vidtagits för att förbättra slamkvaliteten för att nyt-
tiggöra näringsämnena i avloppet. I rapporten Renare slam – Åtgärder
för kommunala avloppsreningsverk, (Naturvårdsverket, 1993) nämns
lokala åtgärdsplaner samordnade med kommunernas Agenda-21 ar-
bete som ett användbart verktyg.

I och med målet att näringen i avlopp återförs till mark, där näring-
en behövs, utan risk för hälsa och miljö, införs ett nytt mål för av-
loppshanteringen, där vägarna att nå målen inte är självklara och där
det på de flesta håll kommer att krävas avsevärda resurser för att nå
målet, oavsett vilken väg man väljer att gå. Förutsättningarna att kun-
na nå återföringsmålet varierar lokalt och regionalt. Inom en kommun
kan förutsättningarna variera framförallt inom och utanför va-verk-
samhetsområdet, medan kommuner kopplade till samma avloppsre-
ningsverk uppvisar likartade förhållanden. Detta visar att en plane-
ring måste vara flexibel och anpassas efter lokala och regionala förhål-
landen.

Återföring av näringsämnen kan komma att få konsekvenser för så-
väl kommun som fastighetsägare och byggare. Vid upprättande av de-
taljplaner kan olika krav behöva ställas beroende på vilket system
kommunen valt. Likaså kan, vid bygglovgivning utanför planlagt om-
råde, krav behöva ställas som kan se olika ut för olika delar av kom-
munen. För befintliga enskilda avloppssystem bör kommunen också
tydliggöra vilka regler som gäller för avloppssystemen och vilka krav
man ställer, eller kommer att ställa, på dessa ur kretsloppssynpunkt.

Krav på återföring av näringsämnen från avlopp i glesbebyggelse
medför att kommunen bör ha en strategi och handlingsplan för att
hantera dessa flöden. Det krävs ett kommunalt ansvarstagande eller
annan tydlig ansvarsfördelning för att nå en återföring av näringsäm-
nen från enskilda anläggningar.

Flera kommunaltekniska frågor hör samman med avloppsfrågorna.
En samplanering med avfallsfrågorna kan vara fördelaktig med tanke

6.4.1



på möjligheterna att nyttja näringsämnena i allt organiskt avfall. Även
energifrågorna kan kopplas till avlopps- och avfallsfrågorna för att på
bästa sätt, exempelvis genom rötning, nyttiggöra energin i det orga-
niska materialet. Se vidare Naturvårdsverkets rapport Integrering av
kommunaltekniska system – En väg mot hållbarhet. Rapport 5160
(Naturvårdsverket, 2001).

Mistraprogrammet Urban Water arbetar med att ta fram en verk-
tygslåda för strategisk planering av städernas va-system. Detta för att
kunna göra jämförande bedömningar av systemen med avseende på
deras uthållighet. Ett sådant verktyg kan bli en viktig del i kommu-
nens avloppsplanering

I föreliggande aktionsplan föreslås återföringsmål på nationell ni-
vå. Några särskilda styrmedel för att dessa mål skall förverkligas på lo-
kal eller regional nivå föreslås inte. En alternativ strategi som fram-
förts är återföringsmål på kommunal nivå och där exempelvis handel
med återföringkrav mellan kommuner skulle utjämna de olikheter
som finns. Vi anser dock att kommunala avloppsplaner, där kommu-
nen redovisar möjliga återföringsmål och strategier för att nå dessa, är
ett tillräckligt styrmedel i dagsläget.

Syftet med avloppsplaner kan bl. a. vara följande:
• Bedöma möjligheten till återföring av fosfor från avlopp (lokala

mål) samt utveckla strategier för att nå målen.
• Fastlägga den långsiktiga inriktningen av vatten- och avloppshan-

teringen, både beträffande verksamhetsområdet och områden
med enskilt va.

• Utgöra grund för åtgärdsarbete för att nå bättre kvalitet på avlopps-
fraktionerna.

• Utgöra grund för bestämmelser i kommunernas planer enligt PBL
samt bygglovgivning (kan exempelvis innebära förbud mot kop-
parledningar etc.).

• Utgöra stöd för åtgärder enligt miljöbalken (exempelvis bestäm-
melser om byte till enskilda avloppslösningar som medger återfö-
ring).

• Tydliggöra ansvarsfördelningen vid återföring av avloppsnäring
från enskilda anläggningar.

• Utgöra nödvändigt underlag för ev. dispenser, exempelvis från de-
poniförbudet.

• Samordna lämpliga delar av den kommunaltekniska infrastruktu-
ren. 
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Från remissinstanser har det framförts behov av avloppsplaner eller
liknande även av andra skäl. Det finns exempelvis särskilda behov av
verktyg för att hantera problemen i s.k. omvandlingsområden runt
storstäderna. Avloppsplaner skulle också kunna fungera som under-
lag för va-sektorn vid bedömningen av dess möjligheter att bidra till
att uppnå god ekologisk vattenstatus i enlighet med eg:s ramdirektiv.

Ett särskilt utrednings- och utvecklingsarbete bör snarast påbörjas
där lämpligen Boverket, Naturvårdsverket, Svenska Kommunför-
bundet och branschen ingår. Det bör bl. a. utredas vilken status av-
loppsplanerna kan/bör få, vilket innehåll de bör ha och lämpliga ar-
betsformer (separat plan, som del i översiktsplanearbetet eller i sam-
band med någon annan sektor planering). Arbetet bör stämmas av
med pågående va-lagsutredning.

VA-lagen
Naturvårdsverket föreslår att det i va-lagen införs en bestämmelse med in-
nebörden att näringsämnen skall återvinnas i va-anläggningar.

Naturvårdsverket bedömer att de krav på resurshushållning och åter-
vinning som följer av 2 kap 5 § miljöbalken, innebär att kostnader för
återvinning av näringsämnen från avlopp kan debiteras användarna
av en va-anläggning, med stöd av 24 och 12 §§ va-lagen. För att klar-
göra detta förhållande och undanröja tveksamheter om nödvändiga
kostnader för en återföring, anser dock Naturvårdsverket att det i va-
lagen bör föras in en bestämmelse som i huvudsak innebär en skyl-
dighet att återvinna näringsämnen i en va-anläggning. Ett sådant för-
slag på författningsändring bör samordnas med va-lagsutredningen
(M 2002:02).

Enligt va-lagen (1970:244) begränsas möjligheterna för allmänna
va-anläggningars huvudmän att ta ut avgifter av användarna till vad
som behövs för att täcka nödvändiga kostnader för anläggningen (24
§). Begreppet nödvändiga kostnader definieras inte i lagtexten, men
motsvarar, enligt lagens förarbeten, i huvudsak tillåten kostnadstäck-
ning enligt den s.k. självkostnadsprincipen. Av 12 § va-lagen framgår
att en allmän va-anläggning skall utföras och drivas så att den uppfyl-
ler de krav som från miljö- och hälsoskyddssynpunkt skall tillgodo-
ses. Kostnader för att uppfylla dessa krav får således anses vara nöd-
vändiga kostnader för anläggningen.

I samband med införandet av miljöbalken gjordes en översyn av la-
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gar som har samband med balken men som inte införlivades med
denna, däribland va-lagen. I propositionen (prop. 1997/98:90 s.291)
uttalade regeringen att bestämmelsen om de krav som en va-anlägg-
ning skall uppfylla är så allmänt hållen att den inte kan anses stå i strid
med bestämmelserna i miljöbalken. Miljöbalkens krav på resurshus-
hållning och kretsloppstänkande bör därför numera anses utgöra så-
dana krav som en va-anläggning skall uppfylla från miljö- och hälso-
skyddssynpunkt. Det får dock anses vara något oklart om uttrycket
»krav som…skall tillgodoses« omfattar allmänna krav enligt miljöbal-
kens allmänna hänsynsregler, eller om en va-anläggning endast behö-
ver uppfylla sådana specifika krav som uttryckligen framgår av en för-
fattning, dom eller annat beslut. Naturvårdsverket anser därför att
man bör föra in en bestämmelse i va-lagen som klart anger att huvud-
mannen för en va-anläggning skall återvinna näringsämnen. Frågan
om den närmare innebörden av begreppet »nödvändiga kostnader«
är dessutom föremål för utredning i den av regeringen nyligen tillsat-
ta va-lagsutredningen (m 2002:02) och ett förslag till ändring i va-la-
gen bör därför samordnas med denna utredning.

Förutsättningar för att koppla bort oönskade 
avloppsflöden till reningsverk

Naturvårdsverket bedömer att va-lagen ger tillräckligt utrymme för att
kunna komma tillrätta med eventuella problem med avloppsflödenas
kvalitet.

Trots att va-lagen inte ger en huvudman för en va-anläggning någon
direkt möjlighet att stänga av ett oönskat avloppsflöde från vissa in-
dustrier eller företag till ett reningsverk, bedömer Naturvårdsverket
att va-lagens nuvarande bestämmelser ger tillräckligt utrymme för att
genom allmänna bestämmelser eller avtal med enskilda användare
komma till rätta med eventuella problem med avloppsflödets kvali-
tet. Huvudmannen är dessutom enligt va-lagen inte skyldig att ta
emot annat än hushållsspillvatten.

Såvitt kan bedömas råder i dag osäkerhet om det finns utrymme i
va-lagen för en huvudman att stänga av oönskade avloppsflöden till
en va-anläggning, annat än i enlighet med särskilt träffade avtal med
enskilda fastighetsägare. Det saknas uttryckligt lagstöd för en sådan
åtgärd och möjligheten att meddela allmänna bestämmelser i frågan
torde begränsas av regeln att allmänna bestämmelser inte får oskäli-
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gen begränsa eller försvåra fastighetsägares möjlighet att utnyttja an-
läggningen för dess ändamål.

Det är dock så att det primära syftet i va-lagen är att tillgodose hus-
hållens normala behov av vatten och avlopp. Huvudmannen för va-
anläggningen torde därför enligt va-lagen inte vara skyldig att ta emot
annat än hushållsspillvatten.

Om möjligheten för en huvudman att stänga av ett oönskat av-
loppsflöde anses erforderlig, bör den möjligheten tydliggöras genom
införandet av en ny bestämmelse i va-lagen. Förutsättningarna för
när en avstängning kan bli aktuell bör regleras noggrant, på motsva-
rande sätt som skett beträffande möjligheten att stänga av vattentill-
förseln till en fastighet.

Frågan om huvudmannens möjlighet att kontrollera och genom
allmänna bestämmelser reglera förutsättningarna för fastigheternas
inkoppling och brukande av den allmänna va-anläggningen utreds i
den ovan nämnda va-lagsutredningen (m 2002:02).

Dialog mellan aktörer
Naturvårdsverket vill peka på behovet av åstadkomma en dialog mellan
aktörer på området. Ett flertal olika dialoger bör förekomma på olika ni-
våer och i olika konstellationer.

Mot bakgrund av den förhållandevis snabba utvecklingen, t.ex. av
nya metoder och användningsområden för avloppsfraktioner, finns
det ett stort behov av samverkan och dialog mellan berörda aktörer
och myndigheter. Detta kan ske med hjälp av etablerade informa-
tionskanaler, som exempelvis den Nationella samrådsgruppen för
slamanvändning i jordbruket, det befintliga nätverket mellan länssty-
relserna eller i de grupper som existerat på lokal nivå. Men sannolikt
bör nya former utvecklas beroende på de speciella förutsättningar
och behov som finns inom olika områden. Dialog bör lämpligen föras
både på nationell central nivå och på regional eller lokal nivå. En
myndighetsgrupp skulle med fördel gemensamt kunna behandla be-
hov och utformning av åtgärder på området.
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Information
Naturvårdsverket vill peka på behovet av information i olika former för
att minimera tillförseln av föroreningar till avloppet samt risken för
smittspridning. Informationen behövs även för att skapa en större kun-
skap om avloppsfraktioner som resurs. Det finns även ett behov av infor-
mationsstöd till kommuner i form av faktastöd och hjälp med att ta fram
lokalt anpassat material.

Information kan både bana väg för andra styrmedel och förstärka den
styrning som beslutas. I fråga om återföring av näringsämnen från av-
loppsfraktioner bedöms insatser av både förberedande och förstär-
kande karaktär komma att behövas.

Ett allmänt behov är information till hushåll och verksamheter för
att minimera tillförseln av föroreningar till avloppet. Informationen
bör förmedla hur avloppssystemet fungerar och vikten av att det inte
tillförs oönskade ämnen, så att både vattenrecipient och mark som
tillförs exempelvis avloppsslam skyddas långsiktigt. Detta påverkar i
förlängningen bl.a. kvaliteten på dricksvatten och övrigt livsmedel
och även människors hälsa. Informationen bör även förmedla bud-
skap om betydelsen av att undvika användning av vissa produkter el-
ler ämnen i hushåll och verksamheter samt hur farliga ämnen bör
hanteras. Dagens problem är till stor del en konsekvens av att hushåll
och verksamheter inte uppmärksammat eller förstått betydelsen av
att vissa produkter och ämnen inte bör tillföras avloppssystemet.
Även information för att öka förståelsen om avloppsfraktioneras bety-
delse som resurs är viktig. På längre sikt kan en sådan förståelse bidra
till en ökad acceptans för användning av avloppsfraktioner inom t.ex.
jordbruket.

Information måste till stor del skapas och spridas lokalt. Ytterligare
satsningar för att stödja kommunernas utåtriktade arbete i form av
faktastöd och hjälp med att ta fram lokalt anpassat material bör därför
övervägas.

En situation där det massmediala intresset är stort och opinionen
känslig lär bestå även i framtiden. Det är av största vikt att informa-
tion om mål, tekniker, metoder, exempel m.m. kvalitetssäkras, för att
undvika desinformation. Ett felaktigt exempel som får spridning kan
få stora effekter i konsumentledet och därmed påverka hela frågans
lösning i negativ riktning. Inslag av riskkommunikation bör också fin-
nas med.
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Internationellt arbete
Naturvårdverket vill peka på behovet av att Sverige verkar internatio-
nellt för att betona betydelsen av fosfor som en resurs. Dessutom bör över-
vägas om Sverige ska verka för att en skatt/avgift på fosforanvändning
införs inom eu.

Sverige bör internationellt verka för att betona betydelsen av fosfor
(och andra växtnäringsämnen) som resurs och understödja utvecklan-
det av en internationell strategi. I det ingår även åtgärder mot sprid-
ning av kadmium som är länkat till fosforflöden. Sverige bör även
fortsättningsvis verka för att fosforprodukter från avlopp av accepta-
bel kvalitet ska godkännas inom eu för användning som produktions-
hjälpmedel i ekologisk odling.

En skatt/avgift på fosforanvändning skulle troligen leda till att ut-
taget av råfosfat minskar och dessutom öka incitamenten att utnyttja
restprodukter som innehåller fosfor mer och effektivare. Sveriges an-
del av världsmarknaden är oerhört liten (0,2 %) och effekten av en
skatt/avgift i Sverige därmed försumbar. För att nå en effekt skulle
Sverige i stället kunna verka för att eu, som står för 19 % av all import
av fosfat, inför en skatt eller avgift. Det bör övervägas huruvida det är
lämpligt att Sverige verkar för en sådan skatt/avgift.

Vissa hanteringsmetoder
Naturvårdsverket överväger att vid behov ta fram vägledning för vissa
hanteringsmetoder. Vägledningen kan utgöras av handbok eller allmänna
råd.

Relativt betydande mängder avloppsslam lagrades (ca 10 %), kom-
posterades (ca 10 %) eller genomgick jordtillverkning (knappt 30 %)
under 2001 (Svenskt Vatten nr 1, 2002). Av samma enkät framgår att
kommunerna uppskattar att även omkring år 2006 kommer omkring
hälften av landets avloppsslam hanteras med dessa metoder. Detta
innebär en relativt stor ökning jämfört med åren fram till omkring år
2000. Även metoder såsom vass- och torkbäddar kan förväntas öka i
omfattning betydligt.

Eftersom miljöpåverkan från nämnda hanteringsmetoder kan upp-
komma finns sannolikt behov av vägledning för verksamhetsutövare
samt prövnings- och tillsynsmyndigheter. Vissa av metoderna omfat-
tades delvis av Naturvårdsverkets tidigare allmänna råd (90:13) vilka
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drogs in under 2002. Verket överväger därför att ge ut vägledningsma-
terial och möjligen allmänna råd om dessa metoder under kommande
år. Kompostering av bland annat avloppsslam omfattas till viss del av
Naturvårdsverkets pågående arbete med vägledning och allmänna
råd om metoder för kompostering av avfall. Motsvarande vägledning
kan vara lämplig för lagring, vass- och torkbäddar samt jordtillverk-
ning.
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Inledning
ktionsplanens åtgärdsförslag syftar till att skapa förutsättning-

ar för att uppnå målet att näringen i avlopp återförs till 
mark där näringen behövs utan risk för hälsa eller miljö (jfr 
avsnitt 5.1) samt att uppnå delmålet att 2015 ska minst 60

% av fosforn i avlopp återföras till produktiv mark varav minst hälften
bör återföras till åkermark. (jfr avsnitt 6.1.4). I enlighet med regering-
ens uppdrag till Naturvårdsverket lämnas i föreliggande aktionsplan
förslag till åtgärder för att nå en praktiskt möjlig och rimlig grad av
återföring av fosfor i avloppsslam, samtidigt som hälsa och miljö skyd-
das. Det här kapitlet syftar till att belysa konsekvenser, effekter och
kostnader av dessa förslag. En fullständig konsekvensbedömning av
förslagen har inte rymts i arbetet med aktionsplanen, varför avsnittet
avslutningsvis pekar på områden där fortsatt konsekvensutredning
behövs. Vidare omfattar avsnittet i huvudsak de konkreta strategier
och åtgärdsförslag som har lagts i aktionsplanen. De åtgärdsbehov
som pekas ut men som ej åtföljs av förslag behandlas endast översikt-
ligt. I stora drag bygger resonemangen i detta avsnitt på underlags-
rapporten Samhällsekonomisk analys av system för återanvändning av
fosfor ur avlopp, Naturvårdsverkets rapport 5222 (Carlsson Reich,
2002a) samt den konsekvensanalys av Carlsson Reich som medföljde
remissversionen 020610 av denna aktionsplan; Konsekvensanalys
(Carlsson Reich, 2002b). Observera dock att remissförslaget i väsent-
liga delar skiljer sig från den slutliga aktionsplanen och att de konse-
kvenser som antas där inte kan överföras på aktionsplanen rakt av
men här används i relevanta delar.

Utveckling utan aktionsplan
På frågan om vad som händer om aktionsplanen inte genomförs, det
s.k. nollalternativet, finns inget entydigt svar. I avsnitt 4.1 görs ett för-
sök att teckna utvecklingen inom hanteringen av avloppsslam och
den nuvarande situationen. Under 1990-talet användes årligen mel-
lan 20 och 30 % av slammet på jordbrukmark, men användningen har
därefter sjunkigt till under 10 %. Användningen av slam på grönytor
uppskattas till 10–15 % årligen (Levlin et al., 2001) men kan förväntas
öka avsevärt enligt kommunernas egna bedömningar (Svenskt
Vatten, 2002).

Ett sätt att skapa en bild av hur den framtida användningen av av-
loppsslam skulle kunna se ut är att fråga berörda aktörer. I underlags-
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rapporten Återanvändnings av växtnäring från avlopp – aktörernas vär-
deringar, ställningstaganden och agerande, Naturvårdsverkets rapport
5223 (Carlsson, 2002) ställdes därför ett tiotal frågor till olika aktörs-
grupper inom va-sektorn. Framtidsbedömningen varierade bland de
tillfrågade aktörerna. Det finns en tendens till positivare syn på möj-
ligheten till återupptagen spridning av slam på jordbruksmark på
central nivå, jämfört med om man arbetar lokalt ute i landet. Men
bland samtliga tillfrågade rådde stor samstämmighet om att växtnä-
ring som kommit från livsmedelsproduktion bör återföras till åker-
marken under förutsättning att det inte medför negativa konsekven-
ser för miljön. Det kan därför antas att aktörerna successivt kommer
att arbeta för detta, även om aktionsplanen inte genomförs, under för-
utsättning att detta inte uppfattas som orimligt dyrt. I en annan en-
kätundersökning över framtida slamhantering, genomförd av Sven-
ska Vatten- och Avloppsföreningen, numera Svenskt Vatten, uppgav
de 150 medlemmar som besvarade enkäten följande uppskattning av
fördelning av slamanvändningen år 2006: Sluttäckning av deponi
27 %; Grönytor 27 %; Jordbruksmark 15 %, Skogsbruk 3 %, Energi-
skogsodling 11 %, Förbränning 8 % och Deponi under 5 % (Svenskt
Vatten, 2002). I jämförelse med den fördelning som medlemmarna
uppgav för 20011 innebär siffrorna att användningen av slam på grön-
ytor, i jordbruk, i skogsbruk och i energiskog väntades öka något. Den
största ökningen ligger på förbränning som går från noll till 8 %. Re-
sultaten från enkäten skulle kunna tolkas som en grov indikation på
vilken utveckling va-branschen ser för användning av avloppsslam
utan ett genomförande av aktionsplanen. 

I den konsekvensbeskrivning som gjorts av Carlsson Reich (2002
b) är antaget att om aktionsplanen inte genomförs kommer stoppet
för spridning av slam på livsmedelsproducerande mark att kvarstå.
Detta motsvarar det referensalternativ med förbränning av slam utan
fosforåtervinning som är antaget i systemanalysen av Balmér et al.
(2002) och som beräkningarna i den samhällsekonomiska analysen
bygger på (Carlsson Reich, 2002a). Detta är inte liktydigt med ak-
tionsplanens nollalternativ.

En betydande osäkerhetsfaktor i bedömningen av aktionsplanens
konsekvenser är de berörda aktörernas framtida grad av acceptans för
återföring av näringsämnen från avloppsfraktioner. I konsekvensbe-

1. (Sluttäckning av deponi knappt 30 %, Grönytor knappt 25 %; Deponi
knappt 25 %, Jordbruksmark ca 13 %, Skogsbruk någon enstaka procent och
Energiskogsodling 8 %)



dömningen har dock antagits att de avloppsfraktioner som uppnår
ställda kvalitetskrav kommer att accepteras av berörda aktörer. En vi-
dare diskussion om acceptansfrågorna är förd i avsnitt 6.1.3.

Sammanfattningsvis kan sägas att ett nollalternativ utifrån hur
branschen skulle utvecklas utan aktionsplanens genomförande blir
mycket hypotetiskt eftersom användningen av avloppsfraktioner till
stora delar är reglerad och påverkas av myndigheternas agerande. En
fördelning som liknar den som redovisas i Svenskt Vattens enkät kan
anses rimlig även år 2015 men där flera användningsområden kan tän-
kas vara såväl avsevärt högre som lägre och där nya användningsområ-
den kan tillkomma.

Konsekvensbedömning av åtgärdsstrategier
Konsekvenser – Ökad återföring av fosfor 
och andra näringsämnen i avlopp
Det långsiktiga målet som ej är procent- eller tidsatt har inte konse-
kvensbeskrivits. Följande mer filosofiska resonemang skulle kunna
vara ett sätt att närma sig frågan om vilka konsekvenserna kan bli av
det långsiktiga målet; Det kan antas att man någonstans i framtiden
globalt »tvingas« till en omställning till återförande avloppssystem på
grund av en uppkommen brist på brytvärd fosfor och den ökade kost-
nad som uppstår att bryta allt sämre fosformineral. Aktionsplanen kan
då ses som ett tidigareläggande av dessa åtgärder. Huruvida ett sådant
tidigareläggande medför högre kostnader totalt genom att bland an-
nat under en period avstå relativt sett billigare fossilt framställd växt-
näring, eller om det medför lägre totala kostnader genom att en sådan
omställning kan ske mer planerat och successivt är en del av frågan.
Med ett sådant resonemang är det främst två aspekter som har lång-
siktig betydelse för vad som skett i den hypotetiska tiden mellan den
»tidigarelagda omställningen« och den »tvingande omställningen«;
1. Har fosforn hamnat där den gör nytta och inte skada genom över-
gödning och vilka samlade miljökonsekvenser har den marginella
gödselmedelstillverkningen medfört under tiden? 2. Har åkermar-
kens innehåll av föroreningar på något väsentligt vis ökat så att det på-
verkar dess förmåga att producera livsmedel eller har föroreningarna
hamnat någon annan stans och vilka är konsekvenserna av det? Ak-
tionsplanen bör medföra att mängden föroreningar som finns i avlop-
pet avsevärt skiljer sig i de två fallen.
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Här nedan konsekvensbeskrivs delmålet att 2015 ska minst 60 %
av fosforn i avlopp återföras till produktiv mark varav minst hälften
bör återföras till åkermark. Det avloppsslam som årligen genereras
vid svenska avloppsreningsverk innehåller knappt 6 000 ton fosfor.
Vid ett genomförande av aktionsplanen blir återföringen 3 600
ton fosfor år 2015, varav 1800 ton till åkermark. Detta kan exempelvis
relateras till den totala handelsgödselanvändningen i Sverige på
ca 20 000 ton fosfor/år. Det innebär alltså att en betydande del, 15–
20 % av fosforn i handelsgödsel, skulle kunna ersättas med avlopps-
näring till 2015. Återföring av 30 % till åkermarken ersätter drygt 10 %
av fosforhandelsgödselanvändningen i jordbruket under förutsätt-
ning att allt fosfor tillgodoräknas. Sett till hela fosfortillförseln till
åkermarken med nuvarande nivåer på handelsgödsel, skörderester,
stallgödsel, betesgödsel m.m. motsvarar det 3–4 %.

Behandlingsmetoder som kan innebära brutna kretslopp berörs
översiktligt i avsnitt 6.1.5. Naturvårdsverket föreslår i detta skede att
nya tillstånd att förbränna avloppsslam tidsbegränsas om inte åtmins-
tone fosfor tillvaratas. Förslaget bedöms möjliggöra förbränning utan
tillvaratagande av fosfor under en viss period, utan att detta i omoti-
verad grad motverkar incitament att utveckla system och metoder för
att utnyttja fosfor och andra näringsämnen. De ekonomiska konse-
kvenserna för förbränningsanläggningar av en tidsbegränsning för
samförbränning bör vara av mindre betydelse, eftersom det för närva-
rande bedöms finnas ett överskott på alternativa avfallsbränslen.

Konsekvenser – Minskad mängd tillförda 
föroreningar till åkermark och avlopp
Förslag till regelverk för avloppsfraktioner
Förslaget, som framgår av avsnitt 6.2, 6.3 samt bilaga 2, innebär att
tillämpningsområdet utvidgas jämfört med nuvarande författningar
till att omfatta dels fler avloppsfraktioner, dels vad avser smittskyddet
även annan användning på annan mark än åkermark. Konsekvenser-
na blir att kraven för olika avloppsfraktioner tydliggörs och harmoni-
seras i högre grad än vad som är fallet i dag, vilket även bedöms stöd-
ja ökad användning av andra fraktioner. Effekter av att utvidga regle-
ringen till annan mark än åkermark uppstår i flera fall, eftersom en be-
tydande del av avloppsslammet för närvarande, och troligen även un-
der kommande år, används på annan mark än åkermark. Konsekven-
ser av ökat smittskydd framgår vidare av 7.2.3.
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Eftersom gällande eg-direktiv medger att länderna har hårdare
krav utgör förslagen inga hinder ur eu:s perspektiv. Ett nytt villkorat
undantag om ökad koppartillförsel föreslås men detta innebär fortfa-
rande strängare krav än vad direktivet anger. Undantagna fraktioner
står inte i strid med direktivet eftersom dessa inte omfattas av direk-
tivets tillämpningsområde.

Därutöver samlas alla generella regler som berör användning av av-
loppsfraktioner på åkermark till en författning. Detta bedöms under-
lätta vägledning och tillämpning för prövnings- och tillsynsmyndig-
heter samt verksamhetsutövare. Förslag till förordning innehållande
gränsvärden m.m. framgår av bilaga 2 och remitteras respektive be-
slutas av regeringen.

Principer för användning avloppsfraktioner på åkermark 
Förslagen till principer bedöms skapa ökad klarhet och vägledning
för hur användningen av avloppsfraktioner på åkermark bör utveck-
las och regleras på kort och lång sikt. De kan även ses som förtydli-
gande av eller komplement till miljömålen Ett rikt odlingslandskap
och Giftfri miljö samt miljöbalkens försiktighetsprincip. Principerna
ligger även i stora delar till grund för de förslag och åtgärdsbehov som
utpekas för metaller och organiska föroreningar enligt avsnitt 6.2. 

Begränsa tillförsel av kadmium och silver till åkermark 
Förslagen gällande kadmium begränsar tillförseln stegvis från nuva-
rande årliga 0,75 g/ha, 0,55 g/ha 2010, 0,45 g/ha 2015 och 0,35 g/ha till
2020. Därutöver föreslås haltgränsvärdet för avloppsfraktioner sänkas
från 2,0 till 1,7 mg/kg ts 2005. Totalt sett medför kraven mer än en
halverad tillförsel från år 2020. Tillförseln från 2010 motsvarar en för-
dubblingstakt i mark som överstiger 1000 år. Från 2020 bedöms förut-
sättningar finnas för att uppnå balans mellan bortförsel och tillförsel i
flera fall. Skärpt haltgränsvärde 2005 skapar incitament att minska
tillförseln till avloppssystemet. Förslagen återfinns i förordningsför-
slaget i bilaga 2.

Kommunernas möjligheter att ytterligare minska inflödet av kad-
mium antas vara måttliga även om vissa åtgärder har betydande po-
tential (se 6.2.3). Delmål 3 till Giftfri miljö anger bland annat att ny-
producerade varor så långt som möjligt skall vara fria från kadmium
från 2010. eu-regler och internationella överenskommelser tyder på
en fortsatt minskad gränsöverskridande kadmiumtillförsel via ned-
fall. (scb, 2002) bekräftar att även tillförseln från diffusa källor mins-
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kar kontinuerligt. Mot denna bakgrund bedöms förutsättningarna att
kadmiumtillförseln till åkermark kan begränsas enligt förslagen vara
relativt goda.

Konsekvenser beträffande minskat upptag i gröda samt minskat
intag för människa har inte beräknats. Effekter på markbördighet och
ekosystem bedöms vara marginella. I stället utgör hälsoeffekter av ett
eventuellt ökat intag det viktiga motivet för skärpt reglering. En jäm-
förelse med Kemikalieinspektionens beräkningar (Kemikaliein-
spektionen, 2000) indikerar att användning av avloppsfraktioner un-
der 100 år, baserat på kravet från 2020, medför ett ökat dagligt intag
på 2–4 % (0,2–0,4 % på 10 år). Detta skulle i stort sett motsvara det
ökade intaget till följd av den konstgödseltillförsel (17 mg kadmium/
kg P) som redovisades i samma rapport. Exemplet förutsätter att hela
kostintaget kommer från slamgödslad mark. I praktiken kommer san-
nolikt en relativt liten del av intaget härröra från sådan mark, varför
ett ökat dagligt intag till följd av avloppsfraktioner kan antas vara
mycket begränsat.

Markegenskaper såsom pH, organisk substans, lerhalt, kadmium-
halt och zinkhalt vilka påverkar kadmiumupptaget i gröda, varierar
emellertid kraftigt. Exempelvis varierar kadmiumhalten, främst av
naturliga skäl, i olika åkerjordar med upp till en faktor 100 (Eriksson,
2001). Eftersom användning av avloppsfraktioner även medför att
marken tillförs mullråämnen, zink samt höjer markens pH-värde
minskar i viss utsträckning mobilitet och växtupptag av kadmium.
Detta är således en effekt som kan motverka upptaget i gröda och
därmed även minska risken för hälsoeffekter.

Tillförseln av silver föreslås inledningsvis begränsas till 8 g/ha och
år från 2005. Från år 2010 föreslås en stegvis skärpning fram till 2025.
Mellan 2005 och 2010 motsvarar detta en årlig högsta haltökning i
mark på ca 2 % eller totalt ca 10 %. Förutsättningarna att till 2025 av-
sevärt begränsa tillförseln ytterligare bedöms vara förhållandevis go-
da mot bakgrund av nuvarande kunskap om källor. Från 2005 föreslås
ett haltgränsvärde på 15 mg/kg ts vilket skapar incitament att minska
tillförseln och därmed förbättra kvaliteten på avloppsfraktioner. Mer
underlag om tillförselkällor föreslås dock tas fram. Inga ytterligare
analyskostnader antas uppstå då silveranalys i flertalet fall erhålls i de
analyspaket som upphandlas redan i dag.

Miljömässiga effekter av silverrelaterade förslag är svårbedömda
med nuvarande underlag. Danskt markskyddsriktvärde indikerar
tillsammans med långliggande spridningsförsök att säkerhetsmargi-
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nalen till nämnvärda negativa effekter på markbördighet och ekosys-
temens funktioner är relativt stor (Miljöstyrelsen 1997, ksla 139:13,
2002).

Gränsvärden för kvicksilver och tenn 
Förslagen enligt 6.2.3 innebär att haltgränsvärdet för kvicksilver
skärps från 2,5 till 1,8 mg/kg ts från 2005, medan ett motsvarande
gränsvärde för tenn på 35 mg/kg ts införs 2005. Dessutom föreslås att
tillförselbegränsningen för kvicksilver skärps från 1,5 till 1,0 g/ha och
år från 2005. Inga ytterligare analyskostnader antas uppstå då även
tenn ingår i de analyspaket som normalt erbjuds idag. Förslagen, som
återfinns i förordningsförslaget i bilaga 2, bedöms medföra en ytterli-
gare begränsning av tillförseln av kvicksilver och tenn, vilket ökar
marginalen till eventuella miljöeffekter. Ingen ny bedömning av ris-
kerna har gjorts men markskyddskriterier indikerar att relativt stor
säkerhetsmarginal råder vid tillämpning av förslaget. Haltgränsvär-
den som utesluter delar av avloppsfraktioner som är mer belastade
medför även att incitament skapas för minskad tillförsel av kvicksil-
ver och tenn till avloppssystemet. 

Ökad tillförsel av koppar till jordar med risk för kopparbrist 
Avsikten med förslaget är att avloppsfraktioner i ökad grad ska använ-
das på sådan åkermark där deras innehåll av koppar gör nytta. Ett ge-
nerellt undantag att tillföra upp till 600 g koppar per ha och år på åker-
mark med risk för kopparbrist underlättar en sådan styrning. Tillför-
seln är inom ramen för vad Jordbruksverket rekommenderar. För när-
varande krävs relativt tidsödande ansökningsförfaranden i det enskil-
da fallet, om en större koppartillförsel än 300 g per ha och år ska god-
kännas. Förslaget underlättar således både för verksamhetsutövare
och myndigheter.

Gränsvärden för tungmetaller relateras frivilligt till fosforinnehåll
Detta förslag, som återfinns i förordningsförslaget i bilaga 2, medför
inga nya analyser utan innebär endast en möjlighet att relatera me-
tallhalter till fosforinnehållet. Verksamhetsutövaren kan sedan välja
om han ska uppfylla det ts-baserade eller fosforbaserade gränsvär-
det. Effekten bedöms vara ökad fokus på fosfor och därmed närings-
utnyttjandet generellt. Vidare underlättas kvalitetsjämförelser och
eventuell användning av avloppsfraktioner som inte innehåller för
avloppsslam normal mängd torrsubstans.
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Harmonisera metoder för jordprovtagning 
En harmonisering av metoder för jordprovtagning bedöms medföra
att dubblerad provtagning och analys undviks på åkermark där av-
loppsfraktioner används. Således innebär detta att arbetstid och ana-
lyskostnader minskar. Samtidigt finns pedagogiska vinster om regel-
verket endast föreskriver en metod. Harmoniseringen som bör utfö-
ras av berörda myndigheter bedöms medföra en begränsad adminis-
trativ arbetsinsats.

Övervaka mer kända organiska föroreningar
För närvarande finns tillförlitlig övervakning främst av ett mindre an-
tal ämnen vilka analyseras i avloppsslam från ett stort antal renings-
verk. En bredare övervakning av flera relevanta organiska förorening-
ar i olika typer av avloppsflöden kan enligt förslaget genomföras vart
3–6:e år beroende på trender, halter m.m.. På så vis erhålls ett avsevärt
bättre kunskapsunderlag för fler ämnesgrupper i fler fraktioner. Un-
derlaget bedöms förbättra möjligheterna att bedöma hur olika källor
ska angripas samt om eller hur eventuella regleringar bör utformas. 

Ett mer centralt projekt, som definieras i samråd mellan berörda
aktörer, antas även bidra till högre grad av kvalitetssäkring gällande
provtagning, provberedning, analys och utvärdering. Finansieringen
och projektstyrning av övervakningen antas ske via avloppssektorns
branschorganisation. Kostnaderna bedöms i detta avseende i stort
sett vara likvärdiga eller mindre än de analyskostnader som uppstår
genom de årliga mätningar av pcb, pah, och nonylfenol som utförs
mot bakgrund av föreskrifter om miljörapport (nfs 2000:13) samt den
nationella slamöverenskommelsen. 

Kartläggning och övervakning av mindre kända organiska föroreningar
Förslaget antas medföra ökad kunskap om förekomst av mindre kän-
da organiska föroreningar i avloppsfraktioner i relation till övrig före-
komst i samhället. Vidare bedöms kunskapen om nedbrytbarhet, bio-
ackumulerbarhet, riskbedömningar samt utsläppskällor öka avsevärt.
Kunskapen utgör underlag för beslut om åtgärder mot förorenings-
källor, fortsatt övervakning samt reglering av olika ämnesgrupper. Ett
flertal angränsande projekt kommer att ge resultat som kan användas
som underlag och komplement till föreslagen studie (se 4.3.2). Frågor
om finansiering och projektstyrning klarläggs genom förstudie som
antas genomföras av berörda myndigheter.
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Ytterligare användningsrestriktioner och behandlingskrav
En effekt av förslagen till krav på ökat smittskydd enligt bilaga 2 är att
nedbrytningen av organiska föroreningar ökar i flera fall genom den
behandling som kommer att krävas. Samtidigt kommer exponering-
en av människor och djur att minska genom de användningsbegräns-
ningar som föreslås. Studier i Danmark och Norge visar att åtminsto-
ne kompostering, både öppen och sluten, samt vassbäddar medför
nedbrytning av ämnen som pah med 60–70 %, dehp med 60–90 %,
npe med 50–95 % samt las med 75–100 % (Amundsen m.fl., 2001,
Aagot m.fl., 2000). Flertalet aeroba behandlingsmetoder medför san-
nolikt, till skillnad från de anaeroba, en snabbare och mer omfattande
nedbrytning. 

Utredningar om metaller och organiska föroreningar
Utredning om möjligheter att begränsa användningen av avloppsfrak-
tioner till åkermark med vissa egenskaper bör leda till ökad klarhet
om förutsättningar att ytterligare begränsa risker för miljö och hälsa.
Därutöver erhålls underlag som troligen är nödvändigt för att ta ställ-
ning till kommande direktivsförslag om slamanvändning på mark.
Berörda myndigheter antas ansvara för att utredningen genomförs.

En uppdatering av tidigare rekommendationer för lämpliga anslut-
ningar till avloppssystemet bedöms kunna leda till en fortsatt utveck-
ling av avloppssystem. Uppdateringen kan göras av berörda myndig-
heter alternativt av avloppsbranschen. 

Utredningar om långsiktiga kvalitetsmål, förekomst av nya metal-
ler i avlopp och mark samt riskbedömningar för vissa metaller skapar
förutsättningar att konkretisera önskvärd utveckling över tiden. Möj-
ligheter finns då att vid behov precisera kraven i lagstiftning. Ansva-
ret bör vila på berörda myndigheter.

För att uppfylla miljömålen krävs sannolikt att kopparledningar för
dricksvatten ersätts på sikt. Här föreslås en analys av möjligheter till
och konsekvenser av att byta ut kopparledningar successivt. Utred-
ningen genomförs lämpligen av ansvarig myndighet.

Konsekvenser – Minskad risk för smittspridning
Åtgärdsförslagen inom strategin Minskad risk för smittspridning kom-
mer sannolikt inte att direkt kunna kopplas till ett reducerat antal
sjukdomsfall. Konsekvenserna av förslagen kommer i stället att sam-
lat ge en minskad risk för smittspridning till följd av användning av
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avloppsslam på såväl jordbruksmark som annan mark. Eftersom för-
slaget gäller all användning på mark bedöms flertalet kommuner be-
röras av kraven. De ökade kraven inom smittskyddet kan förhopp-
ningsvis även leda till diskussion om förbättringar av smittskyddet
vid användning av andra organiska gödselmedel, exempelvis stall-
gödsel. 

Såväl kostnader som miljökonsekvenser av åtgärdsförslagen inom
Minskad risk för smittspridning kommer att variera beroende på den
enskilde verksamhetsutövarens val av behandlingsmetod av avlopps-
slammet. Investeringar i form av nya anläggningar eller ombyggnatio-
ner kommer troligen att bli aktuellt i flera kommuner. Mer teknikin-
tensiv hygienisering enligt klass a och b kräver viss investering, varför
detta troligen blir aktuellt i första hand vid stora och medelstora re-
ningsverk. En följd kan bli att slam transporteras i större utsträckning
från mindre till större verk för att där hygieniseras. För mindre verk
som tillämpar metoder enligt klass C blir användningsmöjligheterna
sannolikt avsevärt mer begränsade än vad som är fallet idag. Behand-
lingsmetoder som är beroende av högt pH medför ökad risk för am-
moniakavgång, vilket gör att även miljöaspekter behöver beaktas.
Även utsläpp av växthusgaser som lustgas behöver utredas närmare i
samband med exempelvis lagring.

Ett klassificeringssystem så som föreslås i aktionsplanen bör inne-
bära att det ändå finns utrymme för flexibla lösningar och god möjlig-
het till lokal anpassning. Flera av värmebehandlingarna kan innebära
ökad energiförbrukning. Som exempel kan dock nämnas reningsver-
ket i Kalmar där mesofil rötning i två kammare ersattes av termofil röt-
ning i en kammare utan att nettoenergiförbrukningen ökade (Ryb-
czynski, pers. medd.). I jämförelse med den mesofila rötningsproces-
sen, som i dag är vanlig vid de kommunala avloppsreningsverken,
kan en termofil process också vara stabilare samt leda till ett ökat ut-
byte av biogas och minskande slammängder. En positiv bieffekt kan
därför bli att det lokalt förs en diskussion om hur energiinnehållet i
den metangas som bildas bäst kan nyttjas. 

Som nämnts ovan kommer åtgärdsstrategierna inom ökat smitt-
skydd att leda till krav på ökad egenkontroll av verksamhetsutövaren
vad gäller dokumentation av processen och provtagning för kontroll
av produktkvaliteten. Hos tillsynsmyndigheten kommer strategierna
initialt att innebära ökade insatser för att ge tillstånd till ny- och om-
byggnationer. Ett ökat behov av kunskap för bedömning av nya pro-
cesser kan också bli aktuellt, om verksamhetsutövarna intresserar sig
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för alternativa behandlingsmetoder i stället för de föreslagna. 
Acceptansen för slamanvändning kan förväntas öka efter att hygie-

nisering genomförts. Det är även möjligt att hygieniseringskrav leder
till att slam används där näringsämnena bäst nyttjas, om hygienise-
ringskostnaderna anses för höga för att endast användas som fyllnads-
massor och liknande.

Konsekvenser – Viktiga kompletterande åtgärder
Naturvårdsverkets förslag gällande kommunala avloppsplaner medför
i ett första skede främst utredningsarbete och diskussioner med aktö-
rerna. Frågan bör även stämmas av med pågående va-lagsutredning.
Möjliga konsekvenser bedöms lämpligen i kommande utredning.
Förslaget, om att i va-lagen införa bestämmelser om att huvudman-
nen för en va-anläggning ska återvinna näringsämnen, bör samordnas
med pågående va-lagsutredning. Konsekvenser av detta beror till stor
del på hur bestämmelserna tolkas i praktiken. Av diskussionen i av-
snitt 6.1.4 framgår att definitionen av återvinning i nuläget inte är en-
tydig. Eventuella konsekvenser bedöms lämpligen efter att den se-
nare utredningen samordnat frågorna. Naturvårdsverket bedömer att
va-lagen redan i dag ger huvudmannen för en va-anläggning tillräck-
ligt utrymme för att ställa krav på avloppsflödens kvalitet. Skulle hu-
vudmännen önska en tydlig möjlighet att stänga av oönskade avlopps-
flöden bör detta utredas och föreslås i pågående va-lagsutredning.

Naturvårdsverket har även framfört behovet av en dialog mellan
aktörer på olika nivåer och inom olika sektorer. Utifrån de relativt om-
fattande förändringar av hanteringen som kan förutses bedöms en
god dialog bidra till en mer effektiv och samordnad utveckling mot
gemensamma mål. Sannolikt förbättras även tillämpningen av befint-
liga och föreslagna styrmedel. Olika former av information till hushåll
och företag bedöms bidra starkt till att oönskade ämnen omhändertas
separat. Därigenom minskar tillförseln av föroreningar till avlopps-
systemet med efterföljande påverkan på vatten- och markrecipient.
En viktig konsekvens bedöms även vara ökad medvetenhet och an-
svarskänsla hos hushåll och företag, vilket bl.a. leder till att miljövän-
liga produkter används i ökad grad. Kvalitetssäkrad information både
mot kommuner och hushåll/företag bedöms avsevärt underlätta och
stödja en utveckling mot önskvärda mål.

Kan Sverige bidra till internationellt ökad fokus på fosfor och andra
näringsämnen kan detta på sikt medföra att hushållning av närings-
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ämnen beaktas i högre grad i olika sammanhang. Exempelvis kan en
skatt eller avgift på fosfor öka hushållningen väsentligt. Ytterligare
exempel är att lämpliga avloppsfraktioner kan komma att godkännas
som gödselmedel för ekologisk produktion.

Andra hanteringsmetoder än förbränning och deponering (se 6.4.6)
antas komma att tillämpas i avsevärt ökad utsträckning. I flera fall be-
döms ökad vägledning för olika metoder att bidra till en mer begränsad
miljöpåverkan genom att bl.a. prövning och tillsyn underlättas. Vida-
re bedöms tillståndsprövningen effektiviseras om både verksamhets-
utövare och prövningsmyndigheter får ökad vägledning. Därutöver
bedöms att en ökad grad av konkurrensneutralitet kan uppnås.

Konsekvenser för olika aktörer
Aktionsplanens intention är att de lokala va-aktörerna ska välja den
systemlösning som bäst tillgodoser deras behov och som samtidigt bi-
drar till att uppfylla aktionsplanens mål. Konsekvenserna för inblan-
dade aktörer kan därför komma att se olika ut beroende på val av stra-
tegi på det lokala planet. Ett försök att illustrera detta återfinns i Bila-
ga 7 till Balmér et al. (2002), där en nätverksanalys över olika aktörers
ansvar och inbladning vid tre olika systemlösningar presenteras (Sor-
terande system, Slam i jordbruket och System för fosforutvinning). 

Avloppssystemen utgör exempel på ett stort socio-tekniskt system
som med sin organisation och sina brukare är integrerat med hela
samhället och berör ett stort antal aktörer, exempelvis: förvaltare av
va-systemet, brukare av va-systemet, lantbrukare, livsmedelsföretag,
kommuner, myndigheter och entreprenörer. Sammanställningen
nedan gör inte anspråk på att vara fullständig, utan ska ses som en
översikt av områden inom vilka olika aktör grupper påverkas. Det bör
poängteras att konsekvensbedömningen endast rör aktörer i Sverige,
varför exempelvis eventuella konsekvenser för producenter av han-
delsgödsel i andra länder inte berörs. 

Förvaltare av va-systemet. Denna aktör grupp rymmer såväl kommu-
nala som privata va-bolag. Beroende av val av systemlösning på det lo-
kala planet blir konsekvenserna av aktionsplanen olika omfattande
inom aktör gruppen. Vid de fall omställning av va-system väljs, kan
exempelvis byggande och förvaltande av nya systemlösningar kom-
ma att bli aktuella, vilket medför såväl ekonomiska konsekvenser
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som behov av kompetensutveckling hos förvaltaren.
En genomgående konsekvens för förvaltare av va-system är beho-

vet av ökad dialog och ökade informationsinsatser gentemot andra va-
aktörer. Detta kan exempelvis röra sig om information till hushåll om
hur avloppet får användas. 

Vidare kommer aktionsplanens åtgärdsstrategier, framförallt Mins-
kad risk för smittspridning (jfr avsnitt 6.3) att kräva ytterligare kvalitets-
säkring av processen och utgående avloppsslam. Kvalitetssäkringen
kommer framförallt att innebära ökade insatser vad gäller dokumen-
tation av processer och provtagning. 

Brukare av va-systemet. Inom denna aktör grupp återfinns fastighetsä-
gare, hushåll samt företag och industrier vilka har sitt avlopp kopplat
till va-nätet. Men även de som har en va-lösning med enskilt avlopp
är att beteckna som brukare. 

Beroende av val av lösning i kommunerna kommer brukarna att
påverkas i olika grad såväl ekonomiskt som organisatoriskt. Om ex-
empelvis källsorterande system införs i en kommun kommer hushål-
len att beröras dels vad gäller nyttjandet, vilket bör vara en tillvänj-
ningsfråga, dels ekonomiskt. Då det inte föreligger några förslag på
hur kostnaderna för en utbyggnad av sorterande system bör fördelas
kan heller inte den direkta kostnaden för brukaren anges. Även vid
ett bibehållande av befintliga avloppslösningar kommer förändringar
av brukarnas vanor och beteenden att vara av stor vikt för att kunna
reducera mängden oönskade ämnen till reningsverket. För industrier
och andra verksamheter med avlopp knutet till va-systemet kommer
aktionsplanen troligen att innebära att förvaltaren av va-systemet
ställer ökade krav på egen rening där så är befogat och därmed min-
skade utsläpp till va-systemet. Detta är en åtgärd som kan innebära
ökade kostnader. Likaså är hårdare krav vid nyanslutning till va-sys-
temen att vänta. För fastighetsägare kan  aktionsplanen innebära krav
på förändringar av va-installationer vid renovering och nyinstallatio-
ner i fastigheten. För brukaren med en enskild va-lösning kan ak-
tionsplanen förväntas leda till krav på serviceavtal och möjlighet till
provtagning. Det förändringsarbete som aktionsplanen initierar kom-
mer i förlängningen troligen även att påverka gruppen brukare som
helhet genom en höjning av va-taxan (jfr avsnitt 7.4). 

Lantbrukare och andra mottagare av avloppsnäring. Lantbrukarna är be-
roende av slutkonsumenternas uppfattning om det som produceras
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och sedan når livsmedelskedjan. Aktionsplanens förslag på ökad kva-
litetssäkring av avloppsfraktioner bör därför leda till positiva konse-
kvenser för lantbrukarnas förutsättningar att nyttja dem. För lantbru-
karna kan aktionsplanen också komma att leda till organisatoriska för-
ändringar, exempelvis genom nya avtal för omhändertagande av av-
loppsfraktioner, antingen direkt från producenter eller via entrepre-
nörer. En förväntad konsekvens av aktionsplanen är också en fortsatt
dialog mellan lantbrukare och va-aktörer. För lantbrukaren kan en
ökad användning av avloppsfraktioner vara ekonomiskt gynnsamt ef-
tersom kostnaderna för näringen får antas bli lägre än för handelsgöd-
seln. Beroende på livsmedelsföretagens policy och prissättning finns
samtidigt risken att slamgödslade produkter betalas med lägre pris.

Även för andra mottagare leder aktionsplanen till förändringar. Då
aktionsplanen förutsätter användning av slam på mark där närings-
ämnena i slammet behövs och ersätter handelsgödsel kommer det att
leda till ökade krav på kontroll och dokumentation i de sektorer där
användning kommer att ske.

Livsmedelsföretag. Aktionsplanen kan antas leda till en successivt ökad
acceptans för produkter från mark som gödslats med avloppsnäring.
Tillsammans med andra aktörer kommer det därför troligen att finnas
behov för livsmedelsföretagen att arbeta med information till konsu-
menterna (se avsnitt 6.4.4) 

Entreprenörer. Aktörgruppen entreprenörer innefattar företag som
tillhandahåller produkter och tjänster inom va-området. Till följd av
ett ökat antal fraktioner och tillhörande spridningsbegränsningar
kommer det att ställas ökade krav på entreprenörerna vad gäller kva-
litetssäkring vid exempelvis transport och spridning av slam. Även i
de fall alternativa avloppslösningar väljs, kommer distributionsked-
jan för avloppsfraktioner att förändras.

Myndigheter. I aktörgruppen myndigheter inkluderas här både statliga
myndigheter och kommuner.

Även om både behov och möjligheter att arbeta för aktionsplanens
mål varierar stort över landet, kommer alla kommuner att beröras. För
kommunerna kan förslaget att utreda behovet av avloppsplaner inne-
bära ett tillkommande administrativt arbete (jfr avsnitt 6.4.1). En för-
väntad konsekvens av avloppsplanerna är ett förbättrat underlag för
kommunernas strategiska arbete med avloppshanteringen men ock-
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så en ökad dialog med olika aktörgrupper.
På nationell nivå krävs att ökade resurser avsätts för forskning och

utveckling, myndighetsarbete med föreskrifter och rådgivning samt
utvärdering och uppföljning. Det förutsätts ett fortsatt aktivt arbete
gentemot eu och internationellt för att minska inflödet av farliga och
oönskade ämnen till hela samhällsystemet. De nationella myndighe-
terna kommer även att beröras av ett förväntat behov av informa-
tionsstöd till kommuner och förvaltare av va-system i deras informa-
tionsarbete gentemot brukare av va-systemet.

Den ökade egenkontrollen för förvaltarna av va-system, jfr t.ex. av-
snittet Minskad risk för smittspridning, kommer även att leda till konse-
kvenser för tillsynsmyndigheterna. Detta genom krav på dokumen-
tation och uppföljning av avvikelse rapportering. 

Kostnader för att genomföra aktionsplanen
Då aktionsplanen bygger på att varje kommun ska välja den eller de
lösningar som passar dem bäst, går det inte att fullt ut beräkna kost-
naden för ett genomförande av aktionsplanen. Däremot kan kostna-
den för olika systemlösningar beräknas, se 6.1.1. 

Kostnaderna för att uppnå delmålet att 2015 ska minst 60 % av fos-
forn i avlopp återföras till produktiv mark, varav minst hälften bör
återföras till åkermark, beror till stor del av vilka system kommunerna
väljer att utveckla. Då slamanvändning är den företagsekonomiskt
och samhällsekonomiskt billigaste metoden att återföra fosfor, och
det antas finnas tillräckliga mängder slam som uppfyller de krav som
kommer att ställas, så kommer slamanvändning att nyttjas för återfö-
ring till annan mark.

Den delen som ska användas på åkermark råder det större osäker-
het kring. Med antagandet att de avloppsfraktioner som uppfyller
gränsvärdena för användning på åkermark också används där, kom-
mer troligen en väsentlig del av de 30 % att utgöras av slam. Det är
däremot tveksamt om hela denna mängd kan återföras via slam med
tanke på svårigheter att uppnå tillräcklig kvalitet till 2015 och de yt-
terligare kvalitetskrav som förväntas därefter. (Se vidare 7.5) 

Bidraget från enskilda avloppsanläggningar, där det föreslås att
minst 10 % ska vara kretsloppsanpassade till år 2015, kan förväntas
motsvara 1–2 % av fosforn i avlopp. Fram till 2015 antas att sorterande
system i tät bebyggelse inte har hunnit byggas ut i någon större om-

175

7.4



fattning, då det enligt vår bedömning krävs fortsatt forskning och ut-
veckling och en successiv introduktion av dessa system. En från åter-
föringssynpunkt gynnsam utveckling, där hälften av alla fastigheter
som renoveras efter 2010 byggs om för svartvattensortering kan ca
5 % av alla hushåll återvinna 75 % av fosforn i avloppet, vilket mot-
svarar ca 3 % av den totala fosformängden i avlopp.

Hur stor del av fosforåterföringen som kommer att ske via fosforut-
vinnande system beror enligt vår bedömning av hur framgångsrika de
pilotanläggningar som förutses tillkomma, blir. Pilotanläggningarna i
sig bör kunna återföra en viss mängd fosfor. (Enligt tidigare beräk-
ningar skulle de projekterade anläggningarna i Malmö (Krepro) och
Falun (BioCon) tillsammans bidra med en fosforåterföring på tillsam-
mans 6,5 %) Med vår målsättning att minst tre olika fosforutvinnande
system finns i drift senast 2008 bör det också finnas goda möjligheter
att flera sådana anläggningar är i drift före 2015 och bidrar med en vä-
sentlig andel, om dessa system bedöms vara långsiktigt hållbara. 

De ökade kostnaderna för fosforåterföring år 2015 kan med anta-
ganden enligt ovan i grova drag uppskattas fördelade på följande sätt:

Hygienisering av slam för användning på annan mark än åkermark. Detta
motsvarar 30 % av fosforn i avlopp och kostnaden för detta uppskattas
till ca 16 mkr. Här antas att 40 % av Sveriges reningsverk redan har ett
hygieniseringssteg. Kostnaden för att investera i hygienisering antas
vara 5 kr per pe och år, för ett storskaligt verk med 100 000 pe anslut-
na. Då en stor del av befolkningen är knuten till mindre anläggningar
än så, där kostnaden per personekvivalent är högre om motsvarande
krav ställs, antas merkostnaden för ett hygieniseringssteg vara 10 kr
per pe och år (Carlsson Reich, 2002b).

Hygienisering av slam som används på åkermark. Här antar vi att minst
en tredjedel av fosforn som återförs till åkermark kommer från någon
annan avloppsfraktion än slam. Detta medför att ytterligare 0–20 %
av fosforn i avlopp hygieniseras till en kostnad av 0–10 mkr.

Sorterande system. Med antagande att ca 3 % av fosforn i avlopp (180
ton) återförs genom storskaliga sorterande system medför det en sam-
hällsekonomisk kostnad på ca 250–430 mkr, år 2015, där urinsortering
är billigast och klosettvattensystem dyrast. Siffror hämtade från
Carlsson Reich, (2002a) och relaterade till ett tänkt referensalterna-
tiv.
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Fosforutvinnande system. Med antagande att 5–10 % av fosforn i avlopp
(300–600 ton) återförs genom fosforutvinnande system medför det en
samhällekonomisk kostnad på 1–80 mkr, år 2015. Siffror hämtade
från Carlsson Reich, (2002a) och relaterade till ett tänkt referensalter-
nativ. Det relativt sett stora kostnadsspannet beror dels på skilda
kostnader för olika system, dels att olika samhällsekonomiska model-
ler ger skillnader i resultat.

Enskilda avlopp. I aktionsplanen föreslås att 10 % av de enskilda av-
loppen, vilket motsvarar ca 100 000 anläggningar, är kretsloppsanpas-
sade senast år 2015. Den samhällsekonomiska kostnaden för en sådan
utveckling har inte beräknats. Följande räkneexempel kan dock visa
storleksordningen på kostnaden av detta förslag. Erfarenheter från de
lokala investeringsprogrammen pekar på en genomsnittlig merkost-
nad för kretsloppsanpassning av enskilda avloppsanläggningar vid
ny- eller ombyggnad av ca 30 000 kr per anlägning. Med antagande att
de föreslagna 100 000 anläggningarna fördelas någorlunda jämnt från
2005 till 2015 innebär det att ca 10 000 anläggningar byggs år 2015.
Detta medför en kostnad på ca 300 mkr år 2015. Observeras bör att
detta räkneexempel endast omfattar investeringskostnaden och inte
driftskostnaderna. Från branschhåll framhålls att merkostnaderna för
kretsloppsanpassning varierar avsevärt i det enskilda fallet, men att
variationen ligger inom det intervall som vanligtvis finns för enskilda
avlopp (Se också 4.1.2). I takt med att marknaden ökar och tekniken
utvecklas för kretsloppsanpassade system kan en allmän prissänk-
ning förväntas.

Härutöver kan läggas kostnader för övriga förslag och åtgärder som
kan krävas för att nå delmålet 2015 med sikte på en fortsatt ökad åter-
föring:
• Forskning och utveckling; Carlsson Reich bedömer det nödvändigt

med investeringsstöd under åtminstone en tioårsperiod för att upp-
nå en hög återföring av fosfor med låg föroreningsgrad i avlopps-
fraktionen. Intensifierad forskning och utveckling av pilotskalean-
läggningar och försökssystem av nya tekniker kan bidra till en lägre
kostnad och högre miljöprestanda i ett längre tidsperspektiv. För
att uppföra pilotanläggningar kan det krävas investeringsstöd på
tiotals eller till och med hundratals miljoner kronor per system. Stö-
den kan dels användas för frånkoppling av dagvatten och kraftigt
förorenade industrier eller storskalig etablering av försökstekniker
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(Carlsson Reich, 2002b). Carlsson Reich nämner utan vidare moti-
vering ett årligt investeringsstöd i 10 år på 50 miljoner kr/år

• Kvalitetssäkring och miljöredovisning; 10 miljoner kr/år (Carlsson Re-
ich 2002b)

• Informationsinsatser; utifrån antaganden om Stockholm Vattens in-
formationssatsningar på drygt 2 miljoner kr/år2 och relaterat till Na-
turvårdsverkets kampanj för batteriinsamling med en budget på 30
miljoner kr över tre år antas en informationsinsats på 40 miljoner
kr/år vara nödvändig för att uppnå aktionsplanens mål.

• Dagvattenseparering m.m. Underlag saknas för att ange en kostnad
för detta. Möjligheterna och behovet varierar kraftigt. Om denna
väg väljs för att uppnå hög kvalitet på avloppsfraktionerna kan det
för storstäderna innebära avsevärda kostnader. (Se vidare 7.5)

• Utfasning av produkter och substanser. Underlag saknas

Aktionsplanens genomförande i kommunerna
En stor del av förslagen i aktionsplanen innebär förändringar och an-
passningar i kommunerna. För att få en uppfattning om kommuner-
nas möjlighet att nå aktionsplanens mål har Carlsson Reich (2002b)
kontaktat fem kommuner; Göteborg, Malmö, Stockholm, Älvdalen
och Örebro. Urvalet är på intet sätt representativt, men baseras på vil-
jan att täcka in en stor del av Sveriges befolkning och samtidigt täcka
geografiska områden med olika befolkningstäthet och avloppssys-
temlösningar.

Kommunerna tillfrågades om hur de såg på möjligheten att uppnå
remissversionen av aktionsplanens mål, samt vilka kostnader som
detta skulle medföra för kommunen. Frågorna ställdes utifrån re-
missversionens förslag på en återföring till åkermark på 25–30 % till
2015 och en återföring på 35–50 % till 2025 med långsiktigt sikte på
svartvattenkvalitet3 för avloppsfraktionerna och svarar därför inte
mot målen i denna aktionsplan. Då svaren trots det är intressanta och

7.5

2. Enligt Stockholm Vattens remissvar är siffran 2 miljoner kr inte helt rättvisan-
de. Om deras totala kampanjarbete inberäknat kunskapsuppbyggnad, personalre-
surser, analyskostnader m.m. medräknas är kostnaden ca 15 miljoner kr/år.

3. I kontakten med kommunerna har Carlsson Reich (2002b) antagit en linjär för-
delning av haltgränsvärdena i slam för åren 2015 och 2025 baserat på målet uppnådd
svartvattenkvalitet år 2050. Svartvattenkvalitet är i Carlsson Reich (2002b) baserat
på data från Revaq. De antagna haltgränsvärdena i Carlsson Reich ska därför inte ses
som Naturvårdsverkets siffror, utan endast som en teoretisk utgångspunkt för reso-
nemanget.
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i någon mån ändå visar kommunernas syn på möjligheten eller svårig-
heten att uppnå aktionsplanens mål återges de här i en sammanfatt-
ning.

De stora städerna (Stockholm, Göteborg och Malmö) har vanligtvis
svårt att uppnå svartvattenkvalitet på sitt slam. Det gäller även de
gränsvärden som är antagna för 2015 och 2025. En stor del av förore-
ningarna tror man kommer från hushållen, främst i bdt-vattnet men
även i klosettvatten, varför en separering av dagvatten och industriav-
lopp inte är tillräckligt om svartvattenkvalitet eftersträvas. Likaså be-
döms en storskalig etablering av separerande system, även vid ny-
byggnad, orealistisk av kostnadsskäl. Således kvarstår som enda möj-
lighet att extrahera fosfor om inte godkänd slamkvalitet kan uppnås.
Hygienisering av slam anses vara kostsamt men genomförbart, även
om inte exakta kostnader för detta finns framtagna: de beror till stor
del av vilka krav som kommer att ställas på hygieniseringen. Begräns-
ning av tillförsel av metaller anses vara det viktigaste området att ar-
beta inom för att förbättra slamkvaliteten, och detta kan endast delvis
göras på kommunal nivå.

Mellanstora städer (Örebro) klarar i dag de flesta av gränsvärdena
för 2015 och anser därför att med infomrationsinsatser och andra åt-
gärder bör gränsvärdena för både 2015 och 2025 kunna klaras av. Att
nå svartvattenkvalitet anses däremot vara mycket svårt, även på lång
sikt.

För glesbygd och mindre städer (Älvdalen samt översiktlig analys
av övriga kommuner i Dalarna) varierar situationen mycket från kom-
mun till kommun: en del kommuner uppnår redan i dagsläget i stort
sett svartvattenkvalitet, medan andra kommuner har allvarliga pro-
blem med en eller flera metaller. Det kommer dock att vara mycket
dyrt att införa hygienisering av slam i glesbygdskommuner på grund
av de småskaliga anläggningarna.

Ingen kontaktad kommun hade möjlighet att ta fram specifika
uppgifter på kostnader för att uppnå återföringsmålen i aktionspla-
nen. Det poängterades även att förbättring av slamkvalitet är ett ar-
bete som pågått under flera årtionden och att till och med 2050 i des-
sa sammanhang kan vara en snäv tidsgräns.

Det bör poängteras att resonemanget här utgår från ett begränsat,
icke-representativt urval av Sveriges kommuner. Den genomsnittli-
ga bilden för medelstora städer, små städer och glesbygd kan avvika
från vad som visas ovan.
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Behov av ytterligare konsekvensbedömning
Under utredningsarbetet har konstaterats att det finns en rad områ-
den som är i behov av fortsatt konsekvensutredning för att fullt ut
kunna bedöma aktionsplanens förslag. 
• För ett förbättrat beslutsunderlag för den enskilde va-förvaltaren

finns ett behov av pilotförsök av olika system. Flera av de alternati-
va tekniker som tas upp i aktionsplanen finns ännu inte i drift i full
skala, varför det inte går att helt fastställa teknisk funktion, brukar-
acceptans och kostnader för dessa system. Det är i dagsläget också
svårt att bedöma vilka långsiktiga miljömässiga konsekvenser som
val av olika systemlösningar skulle kunna få. Likaså saknas bedöm-
ning av vilka konsekvenser en anpassning av befintliga system för
avledning av avloppsvatten till uppsamling av urin, eller klosett-
vatten, skulle medföra. Arbete pågår inom forskningsprogrammet
Urban Water med att ta fram en verktygslåda till stöd för jämföran-
de bedömningar av olika typer av system. Målet med verktygslå-
dan är att den ska kunna användas för att bedöma va-system med
avseende på deras uthållighet (www.urbanwater.org). 

• Aktionsplanen tar upp möjligheten att återföra avloppsslam till an-
nan mark än åkermark. Det finns därmed också ett behov av att ut-
reda dels hur stort ett sådant behov är och vilka konsekvenser det-
ta skulle medföra på lång sikt.

• Varje förslag i sig kan innan genomförande behöva olika grad av yt-
terligare konsekvensbedömning, speciellt om förutsättningar har
hunnit förändras. Samverkan mellan olika åtgärder kan också be-
höva belysas ytterligare.

7.6
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Förslag till förordning
utfärdad den xx
Regeringen föreskriver13[1] följande.

Syfte
1 § Syftet med denna förordning är att reglera användningen av avloppsfraktio-

ner på ett sådant sätt att skadliga effekter på mark, vatten, vegetation,djur
och människor hindras, samtidigt som användningen främjar en hållbar ut-
veckling.

Definitioner
2 § I denna förordning avses med

avloppsfraktioner: slam från avloppsreningsverk,flerkammarbrunnar eller lik-
nande anordningar som behandlar avloppsvatten från hushåll eller tätorter,
eller från andra reningsverk som behandlar avloppsvatten med liknande sam-
mansättning samt,klosettvatten,urin och innehåll i slutna tankar.
användning av avloppsfraktioner: spridning av avloppsfraktioner över marken
eller annan användning av avloppsfraktioner på eller i marken.
jordbruk:odling av alla former av livsmedels-, foder-, industri- eller energigrö-
dor för kommersiellt bruk,
åkermark:mark som används eller lämpligen kan användas till växtodling eller
bete och som är lämplig att plöjas,
betesmark:mark som används eller lämpligen kan användas till bete och som
inte är lämplig att plöjas,
skogsmark:mark som används eller lämpligen kan användas för virkesproduk-
tion och som inte i väsentlig utsträckning används för annat ändamål,

Tillämpningsområde
3 § Denna förordning gäller spridning och annan användning av avloppsfraktioner

på eller i mark samt saluhållande och överlåtelse av avloppsfraktioner för
jordbruksändamål.

Urin, klosettvatten och innehåll i slutna tankar omfattas av bestämmelser-
na i denna förordning endast om fraktionen saluhålls eller överlåts.

4 § Denna förordning skall inte tillämpas i den mån annat är föreskrivet i beslut
som meddelats med stöd av epizootilagen (1999:657) eller zoonoslagen
(1999:658).

Hantering av avloppsfraktioner
5 § Avloppsfraktioner som avses användas på mark skall utifrån smittskyddshän-

seende behandlas och hanteras i enlighet med de krav som anges i bilaga Y.

Bilaga 2

12. [1] Jfr rådets direktiv 86/278/eeg av den 12 juni 1986 om skyddet för miljön,
särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket (egt l 181, 4.7.1986, s. 6,
Celex 31986L0086), ändrat genom rådets direktiv 91/692/eeg (egt l 377,
31.12.1991, s. 48, Celex 391L0692)
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6 § Avloppsfraktioner skall användas på ett sådant sätt att kvaliteten på jorden
samt yt- och grundvattnet inte försämras.Den största mängd fosfor och am-
moniumkväve som årligen får tillföras åkermark genom användning av av-
loppsfraktioner får inte överstiga de gränsvärden som anges i bilaga X.

7 § Den största mängd metaller som årligen får tillföras åkermark genom an-
vändning av avloppsfraktioner får inte överskrida de gränsvärden som anges i
bilaga Z.

8 § Avloppsfraktioner får inte användas 
1. på betesmark 
2. på åkermark som skall användas för bete eller om vallfodergrödor ska

skördas under innevarande kalenderår 
3. på mark med odlingar av bär,potatis, rotfrukter, grönsaker eller frukt, un-

dantaget sockerbetor och potatis för stärkelseproduktion
4. på mark avsedd för odling av bär,potatis, rotfrukter och sådana grönsaker

och frukt som är i kontakt med jorden och normalt konsumeras råa,un-
dantaget sockerbetor och potatis för stärkelseproduktion,under inneva-
rande kalenderår.
Avloppsfraktioner som behandlats enligt klass B eller C får inte användas 

1. på åkermark som skall användas för bete eller om vallfodergrödor skall
skördas inom två år räknat från slamspridningstillfället

2. på mark avsedd för kommande odling av bär,potatis, rotfrukter och sådana
grönsaker och frukt som är i kontakt med jorden och normalt konsume-
ras råa,undantaget sockerbetor och potatis för stärkelseproduktion,un-
der två år före skörden.

3. på skogsmark
Avloppsfraktioner som behandlats enligt klass C får inte användas 

1. på markytan eller i växtetableringsskiktet på grönytor där människor nor-
malt vistas såsom parker, idrottsplatser och golfbanor.

2. vid trädgårdsodling och krukodling samt av privatpersoner
Avloppsslam som behandlats enligt klass C skall vid användning på åker-

mark inarbetas i jorden i omedelbar anslutning till spridning,dock senast in-
om ett dygn.

Vad som anges i stycke 2 och 3 gäller inte urin.

9 § Behandlingsprocesser som bedöms motsvara de behandlingar som definieras
i bilaga Y samt uppfyller de mikrobiologiska kraven i samma bilaga kan god-
kännas i respektive klass.Bedömningen av processen skall göras av tillsyns-
myndigheten efter samråd med Naturvårdsverket.

Saluhållande av avloppsfraktioner
10 § Avloppsfraktioner för jordbruksändamål får saluhållas och överlåtas endast

om metallhalten inte överstiger de gränsvärden som anges i bilaga Z.
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Innehållsdeklaration 
11 § Producenten av avloppsfraktioner skall lämna en innehållsdeklaration till

den som skall använda fraktionerna.Om avloppsfraktionerna saluförs eller
överlåts av annan, ansvarar denne för att deklarationen lämnas till använda-
ren. Innehållsdeklarationen skall åtfölja avloppsfraktionerna och innehålla
uppgifter om följande:
1. avloppsfraktionernas ursprung och behandling,
2. beståndsdelar och blandningsförhållanden,om avloppsfraktionerna är

blandade med annat material,
3. avloppsfraktionernas egenskaper, före blandning med annat material,med

avseende på de parametrar som anges i 13 § första stycket 1–7,
4. giva med avseende på fosfor-, kväve- och metallinnehåll enligt 5 § och

bilaga X.
5. enligt vilken klass avloppsfraktionen behandlats,
6. vilka användningsrestriktioner som gäller för den aktuella klassen,
7. uppgift om att mikrobiella analyser gjorts och att ett godkänt resultat er-

hållits
Vad som anges i punkterna 3–7 gäller inte för urin och i fråga om övriga

avloppsfraktioner gäller punkterna 3–7 endast i de fall fraktionen avses an-
vändas på åker- eller skogsmark.

Provtagning och analys 
12 § Brukare av åkermark skall före användning av avloppsfraktioner kontrollera

markens metallhalt,om det kan antas att halten av en eller flera metaller i
marken överskrider gränsvärden i bilaga Z på grund av att
1. åkermarken håller hög ursprunglig halt av någon metall,
2. åkermarken är förorenad genom en olyckshändelse eller
3. industriutsläpp förekommer eller har förekommit i närheten.Kontrollen

skall ske med hjälp av provtagning och analys av representativa jordpro-
ver.Uttagna markprover skall analyseras med avseende på

1. pH,
2. torrsubstans,
3. bly, kadmium,koppar, krom,kvicksilver, nickel och zink.

13 § Producenten av avloppsfraktioner skall ta ut representativa prover av frak-
tionerna för analys med avseende på
1. torrsubstans och glödgningsförlust,
2. pH,
3. totalfosfor,
4. totalkväve,
5. ammoniumkväve,
6. bly, kadmium,koppar, krom,kvicksilver, nickel, zink, silver och tenn.
7. mikroorganismer enligt bilaga Y

14 § Naturvårdsverket får meddela de föreskrifter om provtagning och analys
som behövs för tillämpningen av denna förordning.
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Registerhållning och rapportering 
15 § Producenten av avloppsfraktioner skall föra register över användarnas namn

och adress samt platser där avloppsfraktionerna skall användas om fraktio-
nerna skall användas på eller i åker- eller skogsmark.Registrerade uppgifter
skall bevaras i minst tio år.

16 § Sådana producenter av avloppsfraktioner som skall lämna miljörapport en-
ligt 26 kap.20 § miljöbalken och som har saluhållit eller överlåtit avlopps-
fraktioner för användning på eller i mark, skall en gång per kalenderår lämna
följande uppgifter till den myndighet som utövar miljöskyddstillsynen beträf-
fande avloppsreningsverket:
1. uppgifter om resultaten av analyser som har utförts enligt 13 §,
2. uppgifter om de mängder,uttryckt i torrsubstans, som har levererats un-

der det gångna året för användningpå eller i mark,
3. uppgifter om total mängd producerat avloppsfraktioner,uttryckt i torr-

substans,och vilken behandling som fraktionerna har genomgått.Upp-
gifter enligt första stycket 1–3 skall redovisas särskilt i fråga om avlopps-
fraktioner som saluhållits eller överlåtits för användning i jordbruket.

17 § Om tillsynen efter överlåtelse enligt förordningen (1998:900) om tillsyn en-
ligt miljöbalken utövas av en kommunal nämnd, skall uppgifter enligt 16 §
även lämnas till länsstyrelsen.

Uppgifterna skall lämnas i miljörapporten.
I fråga om avloppsfraktioner som har levererats för användning i ett an-

nat län än där avloppsreningsverket finns, skall uppgifterna enligt 16 § första
stycket 1–2 även lämnas till länsstyrelsen i mottagarlänet.

Dispens
18 § Länsstyrelsen i det län där avloppsfraktionerna används får, i det enskilda fal-

let om det finns särskilda skäl,medge dispens från bestämmelserna i denna
förordning.

Dispens får inte medges i strid med rådets direktiv 86/278/EEG av den 12
juni 1986 om skyddet för miljön, särskilt marken,när avloppsslam används i
jordbruket.14[2]

Tillsyn och ansvar 
19 § Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap.miljöbalken och förordningen (1998:

900) om tillsyn enligt miljöbalken.
Bestämmelser om straff finns i 29 kap.miljöbalken.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.

13. [2] egt l 377, 31.12.1991, s. 48 (Celex 391L0692).
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Bilaga 2X Växtnäringstillförsel till åkermark 
via avloppsfraktioner

Totalfosfor 

Maximal mängd totalfosfor per hektar som vid tillämpning av 5 § högst får tillföras 
åkermark via avloppsfraktioner.

Kilogram per hektar och 
Jordens fosforklass1 Kilogram per hektar och år spridningstillfälle

Årsmedelvärde

I och II 35 245
III–V 22 154

1.Lättlöslig fosfor (P-AL)

Klass mg per 100 gram torr jord

I <2
II 2,0–4,0
III 4,1–8,0
IV 8,1–16,0
V >16

Ammoniumkväve

Maximal mängd ammoniumkväve per hektar som vid tillämpning av 5 § högst får tillföras
åkermark via avloppsfraktioner

Kilogram per hektar och år Kilogram per hektar och spridningstillfälle

150 150

Tillförseln kan delas upp på flera spridningstillfällen,men den totala mängden får inte
överstiga 150 kg ammoniumkväve per hektar under spridningsåret.
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Avloppsfraktioner

1. Avloppsfraktioner med undantag av urin

Tabell 1.Behandlingsmetoder uppdelade på klasserna A,B och C.Temperaturer,
pH och tider är givna som minimivärden.

Klass Behandlingsmetod Parametrar som ska uppfyllas Förutsättningar

A Termisk torkning Temperatur:80 °C Allt material ska uppnå 
Exponeringstid: 10 minuter angiven temperatur

Fuktigheten < 10 %

A Pastörisering Temperatur:70 °C Allt material ska uppnå 
Exponeringstid: 60 minuter angiven temperatur

A Termofil rötning Temperatur:55 °C Allt material ska uppnå 
Exponeringstid:a 6 timmar angiven temperatur

Medeluppehållstid:b

7 dygn vid 55 °C

A Våtkompostering Temperatur:55 °C Allt material ska uppnå 
Exponeringstid:a 6 timmar angiven temperatur

Medeluppehållstid:b

7 dygn vid 55 °C

A Sluten enligt tabell 2 Allt material ska uppnå 
kompostering angiven temperatur

A Kalkbehandling PH:12 samt Allt material ska uppnå
(osläckt kalk) Temperatur:55 °C angiven temperatur 

Tid:2 timmar och pH

B Öppen enligt tabell 2 Angivna parametrar 
kompostering ska uppfyllas i tre om-

gångar med vändning 
av materialet mellan 
varje omgång

B Kalkbehandling PH:12 Allt material ska uppnå 
(släckt kalk) Tid:3 månader angivet pH-värde

C Behandling i vass- 1 år utan tillförsel av nytt slam
eller torkbäddc

C Lagring 1 år utan tillförsel av nytt slam

a. Med exponeringstid menas den tid då inget slam tas ut eller tillförs reaktorn.
b. För livsmedelsgrödor som konsumeras råa rekommenderas att urinen sprids senaste en månad 

innan skörd samt att den nedmyllas om de ätbara delarna växer ovan mark.
c. Metoder som innebär avvattning och biologisk nedbrytning.
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Tabell 2.Krav på olika kombinationer av temperatur och tid vid kompostering.

Temperatur (minimum) °C Tid (minimum)

55 7 dygn
60 5 dygn
65 3 dygn
70 1 dygn

• De processparametrar som anges i tabell 1 och 2 skall registreras under be-
handlingen.

• Avloppsfraktioner som behandlats enligt klass A skall efter hygieniserings-
steget innehålla enterokocker <1000/g TS.

• Avloppsfraktionen skall efter behandling enligt aktuell klass och innan använd-
ning uppfylla kraven Salmonella frånvarande i 25 g våtvikt samt E. coli <1000/g
TS.

• Vid förekomst av Salmonella i analyserat prov skall rapportering ske till till-
synsmyndighet.

• Hantering av avloppsfraktionen skall ske på ett sådant sätt så att risken för
återinfektion och återväxt av bakterier begränsas.

• Samma fordon eller behållare får inte användas för transport av obehandlad
avloppsfraktion och behandlad avloppsfraktion om inte fordon eller behållare
genomgått rengöring och desinfektion mellan transporterna.

2.Urin

Tabell 3.Krav på lagringsbetingelser och tillåtna användningsområden för källsorterad
humanurin.Det förutsätts att urinblandningen har minst pH 8,8 och en kvävehalt på minst
1 g/l.Temperaturer och tider är angivna som minimivärden.

Lagringstemperatur Lagringstid Tillåtna användningsområden

4 °C 1 månad Odling av livsmedelsgrödor som processas

4 °C 6 månader Odling av livsmedelsgrödor som processas 
och fodergrödora

20 °C 1 månad Odling av livsmedelsgrödor som processas 
och fodergrödora

20 °C 6 månader Odling av samtliga livsmedelsgrödorb

och fodergrödor,a grönytor

– 1 år Odling av samtliga livsmedelsgrödorc

och fodergrödor,a grönytor

a.Ej vall för produktion av foder.
b. För livsmedelsgrödor som konsumeras råa rekommenderas att urinen sprids senast en månad innan

skörd samt att den nedmyllas.
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Gränsvärden för metallhalter i avloppsfraktioner, för tillförd mängd metaller till åkermark
respektive för metallhalter i åkermark.Gränsvärden för tillförsel av metaller till åkermark
avser genomsnitt räknat för en sjuårsperiod.

Haltgräns- Haltgräns- Gränsvärde Haltgräns-
värde i avlopps- värde i avlopps- för tillförsel värde i 
fraktioner fraktioner till åkermark åkermark
(mg/kg TS)a (mg/kg P)a (g per ha och år) (mg/kg TS)

Bly 100 3600 25 40
Kadmium 1.7 61 0.75, 0,4

0,55 (2010),b

0,45 (2015),b

0,35 (2020)b

Koppar 600 21000 300c 40
Krom 100 3600 40 60
Kvicksilver 1.8 64 1 0,3
Nickel 50 1800 25 30
Silver 15 540 8 –
Tenn 35 1200 – –
Zink 800 29000 600 100d

a.Kraven anses uppfyllda om gränsvärdena för respektive metall i avloppsfraktionen inte överstiger de
värden som anges i en av kolumerna.

b.Gränsvärdet träder i kraft den 1 januari angivet årtal.
c. I jordar med kopparhalt mindre än 7 mg/kg TS tillåts högst 600 g/ha och år.
d.Trots vad som sägs i tabellen får åkermarkens zinkhalt uppgå till 150 mg/kg torrsubstans jord i Jämtlands,

Stockholms, Södermanlands,Uppsala,Västernorrlands och Västmanlands län.
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Samrådsförfarande

Arbetet med aktionsplanen
Arbetet med aktionsplanen har genomförts i ett brett samråd där följande myndig-
heter medverkat; Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet,Konsumentverket, Jord-
bruksverket, Statens Veterinärmedicinska Anstalt, Livsmedelsverket och Kemikali-
einspektionen (KemI).Dessutom har Boverket och Statens va-nämnd lämnat syn-
punkter på materialet.

Följande organisationer och företag har på olika sätt deltagit i arbetet; Axfood
AB,Betodlarna,Cerealia,Danisco Sugar,Ekologiska lantbrukarna, Föreningen
Sveriges Spannmålsodlare,Hydro Agri,Kretsloppskontoret Göteborg,KRAV,Livs-
medelsföretagen,Lantbrukarnas riksförening (LRF),Procordia Food,RagnSells
Agro,Renhållningsverksföreningen (RVF), Länsstyrelsen i Västra Götaland,Natur-
skyddsföreningen (SNF), Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (SP), Svenska
kommunförbundet, Svenskt Vatten, Sveriges konsumenter i Samverkan, Sveriges
Konsumentråd och Sydkraft.

Myndigheterna och organisationerna deltog under våren 2001 i framtagandet av
projektplanen.Delprojektplanerna presenterades för myndigheterna och organisa-
tionerna i samband med Nationella Samrådsgruppen för slamanvändning i jordbru-
kets möte den 27 september 2001.Vid motsvarande möte den 21 januari 2002 re-
dovisades arbetsläget för projektets olika delar.

Ett första förslag till aktionsplan redovisades och diskuterades vid ett semi-
narium den 6 maj 2002.Ett bearbetat förslag sändes därefter till de deltagande
myndigheterna för synpunkter och förankring innan materialet sändes på remiss
under tiden 10 juni–26 augusti.Remissen sändes förutom till de myndigheter och
organisationer som medverkade i arbetet, även till ett antal kommuner och läns-
styrelser samt till organisationer, forskningsinstitut m.m. som deltagit i framtagan-
det av underlagen, sammanlagt ett 80-tal remissinstanser.Ca 50 remissvar har
inkommit.

Efter remissen har,med beaktande av inkomna remissvar, aktionsplanen ytterli-
gare bearbetats i samråd med berörda myndigheter främst vad gäller frågorna om
smittskydd och aktionsplanens beaktande av miljömålet Giftfri miljö.Vid dessa ar-
betsmöten deltog också LRF och Svenskt Vatten,dessutom var livsmedelsföreta-
gen inbjudna.

En referensgrupp har varit knuten till arbetet.Den har vid tre tillfällen fått kom-
mentera rapporten skriftligen,dessutom hölls ett möte den 16 april 2002.Vid det-
ta möte presenterades och diskuterades delresultat inom aktionsplanearbetet.
Deltagare i referensgruppen har varit:

Jan Eksvärd,LRF
Anders Finnson, Stockholm Vatten
Leif Johansson,Borlänge Energi
Håkan Jönsson, SLU
Anders Lind, Svenskt Vatten
Stefan Marklund,Luleå kommun
Mariann Teurnell-Söderlund,Västerviks kommun
Hans Zetterling, Länsstyrelsen i Halland.
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Delprojekt och underlagsmaterial
Underlagsmaterialet till projektet Bra slam och fosfor i kretslopp har i stor utsträck-
ning tagits fram inom olika delprojekt till regeringsuppdraget. Sammanlagt sju del-
projekt, förutom delprojektet Aktionsplan har genomförts inom uppdraget.Till fler-
talet delprojekt har seminarier anordnats eller referensgrupper knutits.

Delprojekt Miljö- och hälsoskyddskriterier
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Smittskydd
Följande personer deltog i minst ett av
de två referensgruppsmötena:
Jan Eksvärd,LRF
Åsa Ahlgren, Socialstyrelsen
Linda Bagge,Miljöstyrelsen,Danmark 
Ann Albihn, Statens Veterinär-

medicinska Anstalt 
Susanne Liljenström, Jordbruksverket 
Anders Lind, Svenskt Vatten 
Thor Axel Stenström,Smittskydds-

institutet

Följande var kallade och fick material:
Per Norberg,Livsmedelsverket 
Kåre Olsson, SNF 
Jan Johansson,Livsmedelsföretagen 

Metaller
Deltagare:
Kjell Johansson,Naturvårdsverket
Peter Balmér, Svenskt Vatten
Jerker Forsell,KemI
Helena Parkman,KemI
Agneta Åkesson, Institutet för miljöme-

dicin 
Gunnar Lindgren, Sveriges Konsumen-

ter i samverkan

Ernst Witter, inst. för markvetenskap,
SLU

Mikael Pell, inst. för mikrobiologi, SLU
Jan Eksvärd,LRF
Gunnar Nordberg, Socialstyrelsen 
Svend-Erik Jensen,Miljøstyrelsen,

Danmark 
Kåre Olsson, SNF
Jan Johansson,Livsmedelsföretagen

Organiska ämnen
Deltagare:
Lise Samsøe-Petersen,DHI, Institut för

Vand og Miljø,Danmark
Niklas Johansson,Naturvårdsverket
Peter Balmér, Svenskt Vatten
Jerker Forsell,KEMI
Cynthia de Wit, Institutet för Till-

lämpad Miljöforskning, Sthlms Univ.
Gunnar Lindgren, Sveriges Konsu-

menter i samverkan
Holger Kirchmann, Inst. för mark-

vetenskap, SLU
Jan Eksvärd,LRF
Svend-Erik Jensen,Miljøstyrelsen,

Danmark 
Kåre Olsson,Naturskyddsföreningen
Jan Johansson,Livsmedelsföretagen
Gunnar Nordberg, Socialstyrelsen

Hållbarhetsaspekter
Ett idéseminarium anordnades den 24 oktober 2001 med följande 
externa deltagare:
Jim Nilsson,Naturekonomihuset
Fredrik Fredrikson,Chalmers 

Tekniska Högskola
Björn Wallgren
Leif Nilsson,RVF
Peter Balmer, Svenskt Vatten

Birgit Landquist,Danisco Suger
Annika Holmqvist, Smittskydds-

institutet
Anders Finnson, Stockholm Vatten
Jan Johansson,Livsmedelsföretagen
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Långsiktiga lösningar – teknikens status, konsekvenser och potentialer
Vid ett möte 5 december 2001 diskuterades resultat av forskargruppens 
(Urban Water) arbete med följande deltagare:
Ing-Mari Douhan,Gävle kommun
Hans Zetterling, Länsstyrelsen i

Halland
Mariann Teurnell-Söderlund,Västerviks

kommun

Anders Lind, Svenskt Vatten
Jan Eksvärd,LRF
Agnes Mossakowska, Stockholm Vatten
Henrik Aspegren,Malmö kommun
Peter Magnusson,Tyréns

Marknad,möjliga åtgärder och styrmedel
Samhällsekonomisk analys av system för återanvändning av fosfor ur avlopp
En referensgrupp har varit knuten till arbetet.De har vid två tillfällen fått kommen-
tera rapporten skriftligen.Deltagare i referensgruppen har varit:
Peter Balmér, Svenskt Vatten
Ing-Mari Douhan,Gävle kommun
Linda Fors,Östersunds kommun
Daniel Hellström,Stockholm Vatten
Stig Hård,Örebro kommun
Marianne Löwgren,Tema Vatten,

Linköpings universitet

Peter Ridderstolpe,WRS AB
Ulf Silvander,Naturvårdsverket
Henriette Söderberg,Urban Water
Patrik Söderholm,Luleå tekniska

universitet

Under våren 2002 lades underlagsrapporterna ut på en nätverkskonferens allt
eftersom de färdigställdes.Tillgång till nätkonferensen har samrådande myndig-
heter, intressenter och andra som anmält sitt intresse haft.

Färdigt underlagsmaterial finns tillgängligt på Naturvårdsverkets hemsida
www.naturvardsverket.se.
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Bilaga 4 Sammanfattning av seminariet »Urban växtnäring«
5 november 2002

Återföring av slam till åkermark har diskuterats under ett par decennier.Men är
»jordbruksspåret« verkligen en långsiktigt hållbar kretsloppsstrategi? Frågan venti-
lerades den 5 november 2002 under ett seminarium som arrangerades av Mistra-
programmen MAT 21 och Urban Water tillsammans med Naturvårdsverket.Re-
presentanter från forskning, jordbruk, livsmedelsindustri, handel,VA-branschen
och myndigheterna gav sina perspektiv.Dagen avslutades med paneldebatt och dis-
kussion.

Seminariet inleddes med att Måns Lönnroth pekade på vikten av att forskningsre-
sultat omsätts i praktiken.Han ser två vägar framåt för den urbana växtnäringen:
expertvägen och marknadsvägen.Men marknaden behöver regler,och där måste
Naturvårdsverket ta ansvaret.

Naturvårdsverkets regeringsuppdrag och utredningen »Bra slam och fosfor i
kretslopp« belystes av Marie Larsson.Fosfor ska återvinnas så långt det går och er-
sätta jungfruliga råvaror,men den behöver inte nödvändigtvis återföras till livsme-
delsproduktion.Kretsloppet sluts även när fosfor återförs till annan mark där man
annars skulle ha gödslat med handelsgödsel eller stallgödsel.Men det är inte bara
fosforn som är viktig att återvinna,utan även svavel, kalium och kväve.En långsiktig
strategi får därför inte göra det omöjligt att tillvarata även de här ämnena i ett se-
nare skede.Därför är Marie Larsson tveksam till teknik som finns för att ta vara på
fosfor ur slam.

Tre forskare gav sin syn på näringsprodukter från staden.Holger Kirchmann sa att
avloppsslam ger mer humus i marken än övriga organiska gödselmedel,men att
växtnäringsinnehållet i slammet inte är optimalt för växten.Organiska miljöförore-
ningar i slam går att hantera vetenskapligt,men Kirchmann ifrågasätter om det ska
satsas mer resurser på att utreda innehållet i ett slam som inte är optimalt som
gödselmedel för växten.Ola Palm sa att urban växtnäring går att göra relativt
okänslig för transporter genom att den koncentreras på olika sätt,men det förut-
sätter stabilitet i användningen.Om spelplanen blir mindre otydlig ökar också kom-
munernas investeringsvilja.Ann Albihn betonade att det är viktigt att göra en bra hy-
gienbehandling före spridning av avloppsprodukter.Det finns system för hygienise-
ring,men de kostar pengar.Det går inte att få acceptans för slam i jordbruket om
människor vet att det högst sannolikt innehåller Salmonella. I dag saknas det regler
för hygieniseringskrav,men de är på väg både i Sverige och EU.

Livsmedelskedjans syn på den urbana växtnäringen förmedlades av tre perso-
ner. Först ut var lantbrukaren Peter Edling som inte vill ha rötslam på sina åkrar.Han
vill inte tillföra sin åkermark något som han inte kan kontrollera.Han kan inte hel-
ler acceptera att slam används på icke livsmedelsproducerande mark.Han anser
att stora städer måste bränna sitt slam eller utvinna de nyttiga ämnena ur det. Livs-
medelsindustrin företräddes av Ingmar Börjesson.Cerealia tar inte emot spannmåls-
råvara som har gödslats med slam.Däremot är livsmedelsindustrin engagerad i den
treåriga försöksverksamheten ReVAQ som under noggrann kvalitetskontroll ska
undersöka om vattenburna avloppssystem kan bli uthålliga i fråga om återföring av
ren växtnäring.Per Baummann,COOP Sverige, vill inte ge upp de vattenburna syste-
men.Det gäller att komma tillrätta med de kemiska produkterna i hushållen och
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Bilaga 4 samhället.Även Svenskt Dagligvaruhandel deltar i ReVAQ som är ett mycket in-
tressant projekt, enligt Per Baummann.

Om slamanvändning till annat än livsmedelsproduktion pratade Kenth
Hasselgren. Slam kan användas för exempelvis Salixodling.Det fina med Salix är att
den tar upp mycket mera metaller än vad som tillförs med slammet.VA-verkens
egen prognos för år 2006 är att slam på energiskog komer att öka liksom slamför-
bränning,medan deponeringen kommer att minska.Någon större ökning av jord-
bruksanvändningen räknar kommunerna inte med.

Det fins tre principiellt olika sätt att återföra växtnäring.Det första är att använ-
da slam i så ren form som möjligt, det andra att utvinna rena näringsprodukter ur
slam eller aska och det tredje att förändra avloppssystemen till urin- eller klosett-
vattensorterande system.Peter Balmér visade hur slammet har förbättrats de se-
naste decennierna och att punktkällorna redan är åtgärdade.Bengt Hultman,KTH,
berättade att det finns flera effektiva och intressanta metoder att utvinna fosfor-
produkter ur slam och aska.Håkan Jönsson, SLU, sa att växtnäringen finns i urin och
klosettvatten.Han tar tydlig ställning för källsorterande avloppssystem.

Vilka faktorer påverkar vår upplevelse av risk och acceptans när det gäller av-
loppsslam? Britt-Marie Drottz Sjöberg förde in tankegångar som är användbara för
dem som utformar information om slamåterföring.Hon pekade också på uppgifter
och resonemang som saknas i Natuvårdsverkets slamutredning.

I den avslutande diskussionen framförde Sven Ove Hansson att försiktighetsprin-
cipen i allra högsta grad måste gälla slammet och dess innehåll av kemikalier;om
man gör fel kan felet bli rätt stort.

Jan Eksvärd sa att ett hållbart jordbruk kräver kretslopp, att sorterande avlopps-
system är önskvärda i framtiden,men att det är viktigt med acceptansen även för
produkterna från dessa.Tills vidare kan han acceptera övergångsformer, t.ex.hy-
drolys av slam och slamanvändning på mark som inte används för livsmedelspro-
duktion.Han är positiv till slam i Salixodling och till ReVAQ-projektet.Han vill ha
planerare och politiker med i processen framöver.

Jan Johansson uttryckte hopp från Livsmedelsföretagens sida när det gäller Re-
VAQ-projektet; han vill skjuta upp beslutet om vad vi ska göra med slammet några
år.Han vill ha en tydlig spelplan med konkreta mål för arbetet på både kort och
lång sikt.

Roger Bergström sa att Svenskt Vattens medlemmar är positiva till att satsa på ny
teknik,både sorterande system och fosforutvinning ur slam och aska,men det be-
hövs betydligt större FoU-satsning från statens sida och riskavlyft för de kommu-
ner som investerar i ny teknik och prövar nya lösningar.Om en stad ska bygga om
sina VA-system för flera miljarder måste det givetvis vara helt klart att det går att
hitta uthållig avsättning för avloppsprodukterna.

Elisabeth Öhlén sa att det kommer att dröja minst till år 2020 innan vi känner att
vi har kontroll på kemikaliesamhället.Vi vet i dag alldeles för lite om kemikalierna i
slammet; slamanvändning strider mot miljömålet »Giftfri miljö«,oavsett vilken
mark det används på.

Louise Ungerth ville diskutera kostnaderna för nya VA-system.Hon anser att det
är viktigt att alla organisationer som deltar i försöksverksamheten ReVAQ verkli-
gen står upp för resultatet om det visar sig att det går att få slammet 
tillräckligt rent.
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