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Livsmedel och miljövårdinsatser   

- Friskt vatten och rena sjöar - 



KSLA:s slamrapport  

Svenskt Vattens kritiska synpunkter 

Ett flertal direkta felaktigheter finns i texten som 

exempelvis: 

• att förbränning av slam är energineutralt och att i 

Tyskland och Österrike finns processer som ger 

ett positivt energiutbyte.  

• att slamanvändning på åkermark ur ett 

samhällsekonomiskt perspektiv är negativ.  

• att dagens lagstiftning inte ställer krav på 

spårbarhet vid slamspridning på åkermark 
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...utan att orsaka ökade 

 miljö- och hälsoproblem   

utanför Sveriges gränser. 
                             Riksdagsbeslut 2010  
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Vattenpoesi 

 

 

 

   

EU:s Ramdirektiv för Vatten =  

Vattenförvaltningen i Svensk lagstiftning 



 God ekologisk status 

 

 God kemisk status  

 

Vattendrag, sjöar och kustområden 

ska till 2015/2021/2027 uppnå: 



Källor till utsläpp av farliga ämnen 
Utsläppen från punktkällor har minskat betydligt: 
  

•  Större tillverkningsindustrier har sedan länge krav på egna 

   reningsanläggningar 
  

•  Mindre industrier och serviceverksamheter har under många år arbetat  

   för att minska utsläppen 
 

 

Utsläppen från diffusa källor har ökat: 
  

•  Varor och konsumentprodukter 
  

•  Trafik och byggnader 
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Vattnets väg genom Staden 

Bildkälla Stockholm Vatten 
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Phosphorus Rock Reserves 2010 

65 Gt rock 
>75% in Morocco 



Om kretslopp och framtid 

 Med REVAQ tar vi oss an en av framtidens 

stora utmaningar: 

    att skapa förutsättningar för att producera mat 

till en växande befolkning på ett hållbart sätt – 

genom att sluta kretsloppet med ansvar för 

vår gemensamma miljö. 

 



REVAQ – certifiering för reningsverk 

 
(Svenskt Vatten, LRF, Lantmännen, Dagligvaruhandeln, 

i samarbete med Naturvårdsverket) 

 REVAQ handlar om att minska flödet av 

farliga ämnen till reningsverken och samtidigt 

skapa en hållbar återföring av växtnäring och 

hantera riskerna på vägen dit.  

 

 



 

REVAQ = 
uppströmsarbete för 4 miljoner 

näringsåterföring från 2 miljoner 
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Beroende på förutsättningar kan flera  

olika sorters användningsområden 

väljas för slam  
 Svenskt Vatten ger ut en ny rapport i mars. 
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Kretslopp 

– livsmedel och miljö 
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Vilka problem får vi med flödet 

av farliga kemikalier i varor till 

avloppet 

 

– och vilka möjliga 

lösningar finns?  



Svenskt Vattens  

uppströmsarbete 

 att få regeringen att ta ett initiativ för att inom 

EU förbjuda kadmium i konstnärs- och 

hobbyfärger  

+ samarbete och diskussion med branschen 

 

 att få Kemikalieinspektionen  att ta ett initiativ 

för att inom EU starkt begränsa användningen 

av silver som biocid i konsumentprodukter 
 

+ samarbete och diskussion med  

branschen 

 



Svenskt Vattens  

uppströmsarbete 

 

 att få regeringen att ta ett EU-initiativ         

med snabbare utfasning av kemikalier      

enligt REACH, kandidatlistan 

 SIN-list är verktyget för att sätta press på 

ECHA och medlemsländerna 
 

+ nära samarbete med Chemsec och deras 

Business group  
(ex Skanska, IKEA, Sony, Boots, L’Oréal, Carrefour /B&Q, Dell) 

 



Svenskt Vattens  

uppströmsarbete 

 arbetar i Svanens miljömärkningsnämnd  

 

 genomför utbildningar för inköpare från 

medlemsföretagen i Svensk Handel  

 

 Styr&referensgruppen i läkemedels- 

projektet Mistrapharma  

    Receptfria läkemedel ska inte ge miljöeffekter 


