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Slam och kretslopp 
– slam som produktionsresurs i svenskt jord- och skogsbruk 

Kerstin niblaeus, preses i Ksla, hälsade välkommen och gav en kort 
bakgrund till 200-års jubilerande Kungliga Skogs- och Lantbruksakade-
mien. Hon framhöll att KSLA:s uppgift är att verka till gagn för samhället 
med hjälp av vetenskap och beprövad erfarenhet.

– KSLA vill vara en arena för diskussioner på vetenskaplig basis men vi 
har inte ambitionen att föreslå beslut eller ta ställning, sa Kerstin Niblaeus. 

slam från reningsverK är en fundamental kretsloppsfråga. Man kan säga 
att det är människans eget kretslopp – vad vi äter, dricker och de medici-
ner vi stoppar i oss och vart det sen tar vägen.

– Och det känns särskilt viktigt att vi på ett rationellt och vetenskapligt 
sätt angriper den här problematiken. 

Ett stort arbete har lagts ned under ett par års tid för att genomföra 
både tidigare slamworkshops och dagens konferens, sa Kerstin Niblaeus. 

– Därför vill jag särskilt tacka den arbetsgrupp som har arbetat med 
och planerat det här: Rune Andersson som har lett det hela, Åke Bark-
lund, Göte Bertilsson, Jan Fimmerstad, Holger Kirchmann, Carl-Johan 
Lidén, Per-Åke Sahlberg, Lars Törner och Magnus Stark.

moderator för Konferensen, liksom för tidigare workshops, var profes-
sor Rune Anderson, SLU. 

Reningsverken kan ses som levern på hela samhället, menade han. Allt 
som går runt i ett samhälle avspeglas i avloppsvattnet som når reningsver-
ket och avgör såväl det utgående vattnets sammansättning som slammets 
kvalitet.

 – Hade slammet bara innehållit nyttigheter i form av växtnäring och 
mullämnen skulle vi inte ha haft den diskussion som vi har haft i 30-40 
år och där vi egentligen aldrig kommer fram till konsensus om den rätta 
vägen att hantera och kretsloppa slam, sa Rune Andersson.

– Det är de oönskade ämnena som är grunden till att vi inte riktigt vet 
om det är ett värdefullt produktionsmedel i jordbruket eller möjligen ett 
gift vi sprider. Hela den spännvidden inrymmer den här frågan.

utöver rapporteringen från konferensen har några korta fakta lagts in 
om svenska reningsverk och pågående pilotprojekt för utvinning av fosfor 
från slam eller rejektvattnet i reningsverken. 

Vid penna och kamera
Monica Kling

Moderator Rune Andersson, professor vid SLU

KSLA:s preses Kerstin Niblaues välkomnade
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Hur får vi till ett bra kretslopp från våra avloppssystem så att vi kan utnyttja de växtnäringsämnen som 
finns där? Den frågan behandlades under KSLA:s konferens om slam och kretslop den 27 februari 

2013. Konferensen var en uppföljning och slutpunkt på den workshop-serie som genomförts under våren 
2012. Tre alternativa strategier behandlades; spridning av REVAQ-slam på åkermark, bränning av slammet 
för utvinning av fosfor från askan och källsorterande avloppssystem. Olika aspekter på de tre alternativen 
presenterades och diskuterades sedan i den talrika publiken. Bland talarna fanns Miljöminister Lena Ek som 
presenterade regeringens syn på avloppsslam och kretslopp i samhället. En fråga som kom upp vid flera 
tillfällen var om det räcker att återvinna fosfor ur slammet eller om vi vill kunna utnyttja fler näringsämnen.



Kretsloppsuppdraget – syn på nytta och risker
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Lena ek

MiLjöMinister

Med avstamp i Sveriges 16 miljömål beskrev 
Lena Ek regeringens arbete med miljöfrågor-

na och hur hon ser på svårigheter och lösningar. Det 
är viktigt att miljömålen blir korrekt formulerade 
och att etappmålen blir möjliga att nå, menade hon.

– Om man har en långsiktig investeringshorisont så 
ska man titta på Sveriges 16 miljömål, för det finns en 
bedövande politisk majoritet för att styra mot de här 
målen, sa Lena Ek.

En del i arbetet är regeringens klimatfärdplan som 
innebär att vi ska minska klimatgasutsläppen med 40 
procent till 2020 och vara klimatneutrala till 2050. Ett 
annat viktigt styrmedel är avfallstrappan som används 
både i Sverige och inom EU. Intensionen är vi i första 
hand ska återanvända, i andra hand sortera, därefter 
återvinna och i sista hand deponera. 

– Och inte minst handlar det om hur vi ska sluta 
kretsloppet när det gäller slam och avlopp.

lena eK berättade att det inom EU:s strategi för tillväxt 
nu finns två ”attackgrupper”, så kallade högnivåpane-
ler omkring resurseffektivitet respektive råmaterial, där 
hon själv sitter med. Kommissionen arbetar också med 
en grönbok om fosfor som beräknas komma ut under 
året. Inriktningen ligger på resurseffektivitet, giftfri 
miljö och giftfria resurssnåla kretslopp. Det förhandlas 
nu i EU:s sjunde miljöhandlingsprogram.

– Från svensk sida lyfter vi kemikalier, särskilt de hor-
monstörande. Det ser ut som att vi får med det. Vi får 
också en åtgärdsstrategi för giftfria resurssnåla kretslopp.

Miljöministern har också skrivit till kommissionä-
ren om behovet av ett gemensamt gränsvärde inom EU 
för kadmium i handelsgödsel. Och hon har påtalat att 

Ny teknik, kvalitetskrav och uppströms-
arbete är nycklarna till framgång som miljö-
minister Lena Ek ser i arbetet med att ta till 
vara den resurs som passerar våra avlopp. 
Utveckling mot giftfria, resurssnåla kretslopp, 
bättre rening i avloppsreningsverken, krav på 
slamfraktioner och att få bort de farligaste 
kemikalierna i vår vardag var några av utma-
ningarna som miljöministern berörde.

EU:s gränsvärde för kadmium i slam behöver sänkas. 
– Om vi kommer fram med detta vet jag inte än.  

Men kan vi få gemensamma regler på den inre markna-
den så är det bäst för alla. Samtidigt behöver vi natur-
ligtvis jobba med de här frågorna i Sverige, sa Lena Ek. 

avloppsslam är en viktig resurs, men också ett miljö-
problem. Regeringens ambition är att öka återvinnings-
graden av fosfor från både slam och andra fosforresurser. 
Men det är viktigt att återföringen sker på ett sätt så att 
farliga ämnen inte sprids.

– Vi måste få på plats ett långsiktigt hållbart krets-
lopp av fosfor, både för att få acceptans i lantbruket och 
inte få negativ påverkan på hälsa och miljö på lång sikt. 

Samtidigt är utgångspunkten att vi inte klarar mat-
produktionen utan fosfor och att råvarusituationen 
för brytvärd råfosfat är komplicerad. Det handlar om 
”peak fosfor” – att tillgången i gruvorna är begränsad  
– och att brytningsvärda fyndigheter bara finns på ett 
fåtal platser, som i Kina och Västsahara i Marocko.

– I Västsahara finns dessutom aspekter som 
mänskliga rättigheter då området sedan länge är ett 
konfliktområde. 

för slamspridning måste vi dock få tydligare kriterier, 
menade Lena Ek, vilket Naturvårdsverkets uppdrag om 
fosforåterföring delvis handlar om. Hygienkrav, gräns-
värden för metaller, krav omkring andra organiska för-
eningar och läkemedel behövs. 

– Här måste vi dels sätta kriterier, men vi måste ock-
så se hur vi uppströms kan komma åt de här frågorna.

Som exempel nämnde Lena Ek att när det pågår en 
konstnärskurs, en vanlig studiecirkel, på en ort ser man 
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avlopp och kretslopp, men ibland måste man plocka 
ut en enskild fråga och försöka få mera kunskap om 
den och försöka hitta lösningsmekanismer, svarade 
miljöminister.

Motståndet mot ny teknik lyftes av en deltagare 
och Lena Ek menade att hon är väl medveten om det 
problemet. Majoriteten av all lobbying är för gammal 
teknik. Hon lyfte under sitt anförande ofta upp tek-
nikfrågorna, men ville inte ge sin syn på möjligheten 
att bränna slam för fosforåtervinning ur askan som en 
metod att få bort organiska miljögifter och läkemedel. 
Det är en het fråga och man måste även titta på andra 
lösningar för rening, menade hon. 

– Och så har vi problemet med mullhalten, jordkva-
liteten, utarmningen av världens matjordar som är en 
tickande bomb.  Där har slammet också en roll.

Lena Ek tror dock att teknikutveckling på flera om-
råden omkring avloppshanteringen kan lösa både re-
surs- och miljöfrågorna. Och att det även främjar jobb 
och konkurrenskraft.

– Smart och resurseffektiv teknik, det är framtiden. 
Och där ska Sverige och vårt svenska lantbruk finnas, 
precis mitt i den diskussionen.

det direkt i reningsverket genom ökade kadmiumhalter.
– Bara detta exempel pekar på hur viktigt det är att 

fokusera på hur utsläpp ser ut uppströms. 
En viktig fråga är läkemedel där man behöver hitta 

en uppströmsteknik och diskutera med läkemedelsfö-
retagen om halveringstid för dessa ämnen. Man måste 
också titta på reningstekniker i avloppsreningsverken. 

lena eK är teknikoptimist och menar att vi behöver 
mer forskning, innovation och utveckling, både när det 
gäller återvinning och återföring av fosfor, och när det 
handlar om rening. 

–Innovationsstrategin som regeringen tog i höstas är 
en viktig nyckel till detta, och vi har också ökat ansla-
gen till miljöforskningen rejält i höstens budget.

flera Konferensdeltagare ställde frågor om varför 
man bara siktar på fosfor. Varför handlar Naturvårds-
verkets uppdrag enbart om fosforåtervinning från slam 
och andra restprodukter när organiskt material, kväve, 
magnesium, kalium och svavel är nog så betydelsefulla? 
Varför breddar man inte uppdraget?

– Vi kommer att ta ett större grepp när det gäller 

© Svenskt Vatten

Bilden ovan representerar dagens situation för kretslopp i samhället med REVAQ-certifierade reningsverk. I framtiden kan bilden 
komma att kompletteras med fler pilar och komponenter.
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HeLena jonsson 
Lantbrukarnas riksförbund, Lrf

Helena Jonsson är ordförande i LRF, som är 
Sveriges största småföretagarorganisation. 
De vill verka för ett ökat kretslopp av växtnä-
ring, hushållning med jordens resurser och en 
förbättrad miljö. Helena Jonsson gav LRF:s 
syn på slamfrågan och på avloppsfraktioner 
som resurs. De förordar ett bredare synsätt 
som inkluderar fler näringsämnen än bara 
fosfor.

Stora mängder näring transporteras varje år från 
svenska gårdar in till samhällen och städer och 

det behöver återföras. På vilket sätt den ska återföras 
behöver förstås utredas och diskuteras, och det bör 
ske på vetenskaplig grund och med öppet sinne, me-
nade Helena Jonsson.

– LRF välkomnar all diskussion och debatt om an-
vändning av avloppsfraktioner i jordbruket, sa hon.

näringsämnen Kan hämtas på två sätt till åkermarken; 
antingen genom att kväve hämtas från luften i en en-
ergikrävande process och att fosfor tas från fosfatmalm, 
som är en ändlig resurs, eller att organiskt avfall från 
livsmedelskedjan återförs.

– Och i toalettavfallet finns mer än hälften av växtnä-
ringsämnena från livsmedelkedjan, sa Helena Jonsson. 

LRF har tagit beslut om att vara pådrivande i RE-
VAQ-arbetet. De accepterar inte en okontrollerad 
slamspridning utanför certifieringen – det ska vara RE-
VAQ-slam som sprids om slam ska användas på åker-
mark. LRF jobbar också för att avloppsfraktioner från 
små avlopp lättare ska kunna återföras till jordbruket.

– Vi behöver kvalitetssäkra förbättringsarbetet med 
slammet och spridningen. Och vi behöver titta på en 
ny avloppsinfrastruktur, sa Helena Jonsson.

de tidigare slamstoppen som LRF införde 1989 och 
1999 har inte burit frukt – de har varken bidragit till ett 
renare slam eller en bättre vattenmiljö.

– Det är inte en konstruktiv väg att gå.
I slammet finns mullämnen, kväve, fosfor, magne-

sium och svavel som är viktiga byggstenar i jordbruket 
och grödan. Om slammet förbränns kan man återvinna 

fosforn, men kvävet och det organiska materialet, liksom 
hälften av svavlet går upp i rök. Samtidigt innebär inves-
teringar i förbränningsanläggningar att man låser fast sig 
i de avloppssystem som vi har idag, menade Helena Jons-
son, även om förbränning i vissa fall kan vara att föredra. 

– Men det blir inget tydligt incitament för att ha ett 
uppströms förbättringsarbete.

KvalitetssäKring av organiskt avfall ser LRF som en 
nödvändig väg att gå. Lantbrukaren vill veta vad pro-
dukterna innehåller – vilken näring och annat som man 
tillför jorden. Och uppköparna på marknaden vill veta, 
och ställer i många fall krav. 

Lantmännen Lantbruk delar upp sina produkter 
i klasser där REVAQ-certifierat slam kan spridas till 
spannmål i standardsortimentet och i premiumklassen 
bestämmer kunden vad som gäller. Mejerinäringen sä-
ger nej till slam på mjölkgårdar, för inköpta grödor från 
andra gårdar gäller en 3-årig karenstid medan inga krav 
finns på importerat foder.  Krav tillåter inte slam, vilket 
styrs av EU:s förordning om ekologisk odling. 

Förutom REVAQ som certifiering av stora kommu-
nala avloppsreningsverk finns sedan februari 2013 ett 
certifieringssystem för små och sorterade avlopp, SCPR 
178. Slam med denna certifiering godkänns som göd-
selmedel av Svenskt Sigill. 

lrf anser att det finns behov av ny lagstiftning och 
kvalitetshöjning på alla avloppsfraktioner. Det behövs 
krav på hygienisering, sänkta nivåer av kadmium, mm.

– LRF skulle gärna se att Naturvårdsverket får i upp-
drag att utreda förutsättningarna för ett bredare etapp-
mål, där fler växtnäringsämnen än fosfor faktiskt ingår.

Jordbruket och marknaden
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Jordbruks- och samhällsnyttan av slam i jordbruket

Huvudmålen för kretslopp är att spara resurser, 
som näringsämnen och energi, och att minska 

miljöpåverkan i form av kväve- och fosforutsläpp, samt 
växthusgaser. Avloppsslam innehåller näringsämnen 
och mull, men även tungmetaller och organiska förore-
ningar. Hygieniserat slam är ingen farlig produkt i sig, 
menade Göte Bertilsson. Diskussionen bör gälla om 
långvarig och storskalig återcirkulation av slam till od-
lingsmark är hållbar och fördelaktig för samhället. 

– Är det en framtidsmetod eller ska vi söka något 
annat. Det är viktigt att ta fram den kunskap vi har och 
sätta ihop den för hela kedjan sa han. 

göte bertilsson gav sin syn på näringsämnena fosfor 
och kväve, som han ansåg är huvudsaken i slam.

– Fosforn synes dock ha en särställning.
Det eftersom tillgången på fosfor är begränsad, den 

kan inte ersättas av något annat, fosfor på avvägar ger 
problem och vi har effektiva tekniker för att fånga upp 
den i reningsverken. Med kväve är det annorlunda, me-
nade han.

– Vi har en obegränsad tillgång i lufthavet. För att 
kunna använda det behövs det bara vatten och energi, 
men alla energislag kan användas.

Kväve är bara miljökritiskt, ansåg Göte Bertilsson, 
och relaterade till att inte allt kväve i slammet kommer 
grödan till nytta. Som för många gödselmedel förloras 
en del till luft och recipient. I slamförsöken i Skåne kan 
15 kg per hektar inte förklaras.

– Det tyder på att vi haft en kväveförlust av något 
slag från utspritt slam.

göte bertilsson diskuterade det ekonomiska värdet 
av slam om det sprids direkt till åkern, eller om fosforn 
utvinns efter förbränning. Värdet av slamspridning be-

räknade han till 700 kronor per hektar, vid en  praktisk 
nytta av 50 procent av fosforn och 30 procent av kvä-
vet. Det följer dock även med en del tungmetaller. I 
Skåneförsöken har inget ökat upptag av tungmetaller i 
grödan visats, men frågan kan ställas om det är hållbart 
med en kontinuerlig tillförsel.

– Med det skärpta riktvärde som diskuteras i Na-
turvårdsverkets uppdrag till aktionsplan så blir det en 
ackumulation i marken för kvicksilver, silver och kop-
par, dock i mindre grad för kadmium. 

om istället fosforn utvinns ur slamaska beräknades 
det kosta 1 500 kronor per ton slam, vid en antagen 
kostnad om 50 kr/kg fosfor. Värdet i åkern beräknades 
till 600-800 kr per ton slam. I detta alternativ avgick 
inga kostnader för transporter eller annat i Göte Bertils-
sons beräkning. För slamspridningsalternativet minska-
de värdet med kostnader för transport, spridning och 
markpackning samt miljökostnader för kväveförluster, 
vilket gav ett slutvärde om 150 kr per hektar i räkneex-
emplet. Alternativet med fosforutvinning slutade i den-
na beräkning på en kostnad om 900 kronor per hektar.

– Då får vi ett värde av 3 kronor per person och 
år för slam till åkermark och det blir en kostnad 
på 18 kronor per person, eller utsläppare, och år för 
extraktionsmetoden. 

världen över pågår mycket arbete med teknikutveck-
ling för fosforutvinning ur slam. På en konferens i Miami 
2011 diskuterades 29 metoder och en majoritet av den 
samlade expertisen menade att slamspridning på åker är 
ett passerande alternativ. Monoförbränning av slam an-
sågs vara det det som kommer att användas framöver.

– Avloppssektorn tycks vara på marsch mot bättre, 
tryggare och effektivare teknik, sa Göte Bertilsson.

Hur ska vi värdera fosfor- och kvävetillgång-
arna i slam i relation till kretsloppsmålet? 
Den frågan diskuterade Göte Bertilsson,                    
Greengard . Slamspridning på åker har ett eko-
nomiskt värde i jordbruket, men Göte Bertils-
son menade det är bättre att återvinna fosforn 
från slamaska efter bränning. Kvävet, ansåg 
han, ger mer problem än nytta.

Göte bertiLsson 
GreenGard



Miljögifter i slam och utgående vatten

Arbetet med att få bort de stora förorenarna från 
de kommunala avloppsreningsverken har varit 

framgångsrikt och innebär att det idag i första hand 
är varor som används i hushållen som avspeglas i re-
ningsverken. En doktorsavhandling från Umeå uni-
versitet visar att det i stort sett ser lika ut i all verk.

– Då är det handeln med varor och produkter som 
blir oerhört viktig för att förstå kemikalieflödena och 
orsaken till oönskade ämnen i slam, sa Mats Tysklind.  

Han exemplifierade med vad våra möbler kan inne-
hålla, liksom byggmaterial, färger, och textilier. Över 
tiden uppmärksammas nya klasser av ämnen, där till 
exempel läkemedel hör till det som diskuteras livligt 
idag. Mats Tysklind poängterade dock att man inte kan 
generalisera. Läkemedel och andra ämnens farlighet be-
ror på egenskaper hos dem, alla är inte farliga.

 – Vissa bryts ner ögonblickligen, men vissa har 
egenskaper som kan göra ämnet till ett problem.

vad Klarar då reningsverken idag, och vad är det som 
styr var ett ämne hamnar? Egenskaper som låg vatten-
löslighet och om de binder starkt till organiskt material 
gör att ämnet återfinns i slam. I en nationell screening-
studie undersöktes förekomsten av läkemedel i avlopps-
vatten. Av de 101 ämnen som analyserades hittade man 
93 i inkommande vatten och 85 i det utgående. I slam 
påträffades 53 läkemedelssubstanser.

Andra studier visar att det skiljer mycket mellan olika 
substanser i vad som händer med dem i reningsverket. 
Vissa bryts ned, andra hamnar i slammet och åter andra 
går opåverkade ut och påträffas i recipienten. 

– Och det finns dessutom ämnen som vi inte de-
tekterar i vatten men som återfinns i fisk. Vi kan alltså 
mäta dessa ämnen bara efter att de bioackumulerat i en 
organism, sa Mats Tysklind. 

vilKa ämnen hamnar då främst i avloppsslammet? 
I en studie var det den 
sammanlagda koncentra-
tionen av metaller som 
visade högst halt, därefter 
kom ftalaterna och även 
biocider och triklosan var 
frekvent förekommande 
i höga halter. Lägst var 
koncentrationen av di-
oxiner, men de är istället 
extremt giftiga.

– Koncentration är ju 
en sak, men man måste 
se på vad det är för ämne 
och hur potent det är.
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Mats tyskLind 
MiLjökeMist, uMeå universitet

Oönskade ämnen i avloppsreningsverken här-
stammar idag främst från diffusa källor, det vill 
säga hushållen. Det berättade Mats Tysklind, 
miljökemist vid Umeå universitet. Miljögifter 
i slam och utgående vatten från reningsverk 
speglar dock något mycket större i samhäl-
let, och gör uppströmsarbetet väldigt viktigt. 
Vad som händer med oönskade ämnen om 
de hamnar i mark genom slamspridning vet vi 
väldigt lite om.
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betydande bidrar till den totala belastningen.  
Man behöver också tänka på vad alternativa använd-

ningar av slam betyder, vad som händer när slammet 
kommer ut i miljön som exempelvis jordförbättrings-
medel och täckning. 

– Om man pratar om de extremt stabila ämnena, 
som dioxiner, så är det en storskalig återföring av oön-
skade ämnen i miljön som skall inkluderas för att förstå 
helheten.

men det är alltså inte längre de stora skorstenarna och 
de stora rören som ger de största bidragen till renings-
verken. Det handlar mer om diffusa utsläpp av tusentals 
produkter som vi använder varje dag, som schampo, 
kosmetika, plastkärl och biocider. Slam och renat av-
loppssvatten kommer alltid att bära med sig ämnen 
från samhället, menade Mats Tysklind, och det finns 
inte en lösning utan förbättrad reningsteknik måste 
kopplas samman med andra åtgärder.     

– Ett uppströmsarbete som måste göras där vi regel-
bundet kommer att behöva ta bort oönskade ämnen 
innan det når reningsverken.
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vad händer då om slammet sprids i jordbruks- eller 
skogmark? Det vet vi väldigt lite om, speciellt över läng-
re tid, menade Mats Tysklind.

– Vi har också haft en tradition av att studera mycket 
i vattenmiljö och mindre i markmiljö.

I en studie med slampelletsgödsling i skog hittades 
som förväntat till exempel triklosan och polybromerade 
difenyletrar i proportion med givan. 

– Vi vet dock väldigt lite vad som händer över tid. Vi 
vet eller kan anta att det är väldigt små upptag i växter 
av de organiska ämnena, väldigt få växter tar upp dem 
överhuvudtaget. Vilken nedbrytning man kan tänka sig 
i de här miljöerna är inte enkelt att förutsäga?

mats tysKlinds grupp har också studerat Hushåll-
ningssällskapets slamförsök. Även här hittades under-
sökta ämnen som dioxiner, PCB:er och bromerade 
difenyletrar som har att göra med slamgivans storlek. 

– Vi ser också att vissa ämnen härrör från atmos-
färiskt nedfall så man måste ha proportioner för att 
förstå vad slammet har för betydelse. För vissa ämnen 
som har hög stabilitet kan långväga lufttransport ge ett 

Trender i kemikalieflödet i samhället kan följas genom mätningar på prov från provbanker med slam. På så sätt kan man se om fat-
tade beslut eller åtgärder leder till önskade förändringar. Med exempel på några ämnen visade Mats Tysklind att det låter sig göras.

Tidstrender för några organiska ämnen som påvisats i slamprover

 

Källa: U Olofsson, Umeå universitet. 2012



Smittämnen och antibiotikaresistens i slam

Bakterier, virus och parasiter finns i avlopps-
vattnet och anrikas i stor utsträckning i slam-

fasen i reningsverket. Om smittämnen finns kvar vid 
spridning av avloppsslam beror i hög grad på vilken 
efterbehandling som görs. I en studie från 2000-ta-
let påträffades exempelvis Salmonella i över hälften av 
proverna från behandlat slam, medan andra sjukdoms-
framkallande bakterier fanns i 0-4 procent av proven.

– Och smitta från slam – har man väl spritt ut det är 
det ganska ostyrbart i tid och rum, sa Ann Albihn.

Lägger man konventionellt behandlat slam på grö-
dor och betesmarker är risken för smittspridning stor, 
menade hon. Nu är inte det tillåtet – slam ska i regel 
myllas ned efter spridning och får inte spridas till betes- 
eller slåttervallar, eller på fält där potatis, grönsaker, bär 
eller rotfrukter ska växa. 

– Men även om vi inte lägger slammet på livsmedel 
eller fodergrödor så kan vi ha en smittspridning från 
annan gödslad mark vid markavrinning eller med vek-
tordjur, till exempel fåglar, insekter och smågnagare.

hur sKiljer sig då slambehandlingarna åt? Ja rötning 
kan ge god effekt, i alla fall termofil rötning om det sker 
satsvis. Två timmar vid 55 grader når reduktionskraven 
i Naturvårdsverkets förslag från 2010. I Sverige räknar 
vi då mikroorganismer per gram våtvikt. 

– I EU:s förslag tittar man på organismer per gram 
torrsubstans. Då fungerar det inte riktigt lika bra att 
klara kravet.

Pastörisering är en bra metod, liksom kompostering. 
Det senare kräver dock att allt material värmebehandlas 
under processen, vilket kan vara svårt vid strängkom-
postering. Det kräver flera vändningar och ombland-
ningar och det ska vara rätt kol/kväve-kvot, rätt ts-halt, 

med mera. Det som fungerar sämre är slamlagring. 
– Det är ingen hygieniseringsmetod, sa Ann Albihn.
Lagring kan ge en viss reduktion, men studier visar 

att det blir en ganska stor variation i nivåer av mikro-
organismer över tid. De kan sjunka en tid för att sedan 
tillväxa igen, så det blir väldigt svårförutsägbart. 

– Men i en av Svenskt Vatten Utveckling nyligen pu-
blicerad studie såg vi en tendens till att det var bättre 
reduktion efter sex månader än efter tre månader.

vad händer då om slam med smittämnen läggs ut 
på åkermark? Mikroorganismerna lever längre om de 
sprids på växtlighet än på bar mark, eftersom solljuset 
fungerar avdödande. De överlever också bättre vid kall-
lare temperatur. I ett utomhusförsök med stallgödslad 
jord som tillförts Salmonella och VTEC hittades ett få-
tal bakterierna fortfarande efter fem månader.

ann albihn diskuterade också risken med antibioti-
karesistens, och flera av de olika nu aktuella resistens-
typerna hittas i avloppsvatten och slam. Dock är de inte 
så mycket undersökta i förhållande till slam. 

– Olika studier ger väldigt olika resultat, men i prin-
cip har vi en anrikning av antibiotikaresistens i slammet.

Termofil rötning har effekt även på de resistenta 
bakterierna. Vad det betyder för spridning av resistens 
om dessa bakterier eller fria resistensgener kommer ut 
i marken med slam är idag okänt. Antibiotikaresistens 
finns naturligt hos bakterier och i Holland har forskare 
sett en ökning av resistens hos jordbakterier under de 
senaste 60 åren. 

– Vad det egentligen betyder vet vi oerhört lite om.
Fälten i studien var dock inte slamgödslade utan hade 

fått mineral- eller stallgödsel, och bevattnats intensivt. 
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ann aLbiHn

statens veterinärMedicinska anstaLt, sva

En bra hygienisering, liksom barriärtänkande 
är viktigt för att smittämnen inte ska spridas 
med avloppsslam Det framhöll Ann Albihn, 
forskare vid SVA, som diskuterade olika slam-
behandlingsmetoder och deras effekt på mik-
roorganismer. Hon pekade också på olika sätt 
som smittor och antibiotikaresistens kan spri-
das med slam.
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Slamhanteringen idag 
och avloppsbranschens kretsloppsvisioner

Svenskt Vatten är branschorganisation för vat-
ten- och avloppstjänsterna i svenska kommu-
ner. Lena Söderberg, VD för organisationen, 
berättade att inriktningen på deras miljöarbete 
handlar om att få bort miljö- och hälsofarliga 
ämnen från samhället, som i slutänden hamnar 
i reningsverken. Ett viktigt redskap är REVAQ, 
det certifieringssystem som styr användningen 
av avloppsslam.

Lena söderberg inledde sitt anförande med 
att peka på att det finns faktafel i den rapport 

”Slamstrategier” som gick ut med inbjudan till kon-
ferensen. Bland annat påståenden om att bränning 
av slam är energineutralt, att det är samhällseko-
nomiskt tveksamt att använda slam och att dagens 
lagstiftning inte ställer krav på spårbarhet vid slam-
spridning. 

utgångspunKten för Svenskt Vattens miljöarbete är de 
svenska miljömålen och att vattenresurserna ska kunna 
användas även av kommande generationer. Det styrs 
också av EU:s ramdirektiv för vatten som har höga mil-
jöambitioner och syftar till att allt vatten ska ha en god 
ekologisk och kemisk status. 

– Det är en fantastisk lagstiftning som finns på EU-
nivå och i Sverige som vi rullar in i vår verksamhet, sa 
Lena Söderberg.

För att nå målen handlar det mycket om att titta på 
diffusa källor, alla de varor vi använder i samhället som 
gör att vi sprider ut farliga ämnen. Det som hamnar i 
avloppsvatten och slam är bara en indikator på vad vi 
omger oss med i samhället, så inriktningen är att få bort 
oönskade ämnen från samhället. 

– Vi tittar på det här utifrån ett samhällsekonomiskt 
perspektiv och vi ser att de största insatserna vi kan göra 
är ett förebyggande miljöarbete. 

lena söderberg visade hur vatten- och avloppssys-
temet fungerar genom exempel från Stockholm. Man 
hämtar där dricksvatten från Mälaren och det går se-
dan till avloppsreningsverket. Där värmeväxlas det med 

hjälp av värmepumpar och värme går ut i fjärrvärme-
ledningarna. Slammet rötas och ger biogas, som upp-
graderas till fordonsgas. Efter rening släpps vattnet ut i 
Saltsjön och rötslammet används som gödning.

– Så vi lånar vattnet på vägen och utmaningen är att 
låna det på ett energieffektivt och miljömässigt bra sätt 
– och släppa ut ett vatten som håller god kvalitet. Det 
är där uppdraget ligger. 

för att arbeta systematiskt med uppströmsarbete, slu-
ta kretsloppet och kunna återföra näring och mulläm-
nen till livsmedelsproduktionen har slamcertifieringen 
REVAQ skapats. Det är ett samarbete mellan Svenskt 
Vatten, LRF, Lantmännen, Dagligvaruhandeln och 
Naturvårdsverket. REVAQ arbetar mycket med upp-
strömsarbete för att minska mängden farliga ämnen 
som kommer in till reningsverket, men också med att 
skapa regler som bidrar till att minimera riskerna med 
slamspridning och att kunna spåra slammet som sprids. 

– Och jag vill väldigt tydligt säga att Svenskt Vatten 
helt tar avstånd från att sprida ocertifierat slam på jord-
bruksmark, sa Lena Söderberg.

det finns mellan 1 700 och 2 000 avloppsreningsverk i 
Sverige och av dem är 39 REVAQ-certifierade. Dessa 39 
reningsverk tar emot avlopp från nästan 4 miljoner per-
soner, alltså 42 procent av befolkningen. Orsaken till att 
det ser ut så är att de allra flesta reningsverk är mycket 
små medan många av de stora reningsverken är med i RE-
VAQ. Kraven på slam kan ökas, menade Lena Söderberg.

– Vi tycker att de lagar och förordningar som styr 
slamanvändningen i Sverige idag ska skärpas. 

Lena söderberG 
vd, svenskt vatten



Men REVAQ-certifiering är förstås inte den enda 
vägen att gå. 

 – Vi måste hitta en mängd lösningar beroende på 
var i landet man är, vilka förutsättningar man har, så vi 
jobbar med forskning och utveckling rätt mycket. Vi är 
jätteintresserade av nya system och lösningar.

det finns goda erfarenheter av REVAQ-certifieringen 
att använda som underlag. Så, vad har då certifieringen 
och arbetet med att minska flödena av miljögifter gett 
för resultat? Som exempel visade Lena Söderberg hur 
halterna av bly, kvicksilver, kadmium och krom har 
minskat i avloppsvatten de senaste 20 åren, se nedan.  

Exempel på förändringar av metallhalter i slam.

Slamproduktionsviktade medelvärden i mg/kg TS för tillståndspliktiga acloppsreningsverk i Stockholms län 1981 - 2009

Bly Kadmium

Kvicksilver Krom

12



Regelverk och tillämpning, exempel från Östergötland

MiljösamverKan i Östergötland, MÖTA, bilda-
des 2007 och samma år tog lantbruksinspek-

törerna i kommunerna fram riktlinjer för hantering 
av slam och andra organiska restprodukter.

– Det var tänkt som ett stöd för länets kommuner att 
titta på olika slamfrågor, sa Tora Strandberg.

Något som riktlinjerna pekade på var möjligheten att 
ta in anmälan när en lantbrukare ville sprida slam eller 
andra restprodukter, liksom för mellanlagring av slam.

– Och stödet för det hittade vi i den dåvarande 
avfallsförordningen.

till en början användes riktlinjerna bara sporadiskt, 
men i Norrköpings kommun kom det 2009 in ett fler-
tal klagomål som rörde spridning eller lagring av rest-
produkter. Det var slam, biogödsel och olika produkter 
med vetesirap från en etanolfabrik.

– Klagomålen som kom in var ofta från närboende 
om olika lukter.

Det handlade också om buller och störande ljus ef-
tersom en hel del av transporterna skedde nattetid. Och 
man klagade på platsen för lagring.

– När vi tittade på alla de här klagomålen hittade vi 
en gemensam nämnare och det var att den mottagande 
lantbrukaren inte visste vad han eller hon tog emot. 
Man hade inte fullt ut koll på innehållet eller när och 
hur ofta det skulle komma, sa Tora Strandberg.

genom möjligheten att ta in anmälan började inspek-
törerna titta på om det fanns tillräcklig areal för sprid-
ning, hur markkarteringen såg ut och om det gjorts 
provtagningar av tungmetaller på den egna marken. De 
försökte påverka mottagaren att be om innehållsdeklara-

tion från leverantören för både växtnäring och metaller, 
och man diskuterade lagringsplatsen. 

– Vi fick från en del leverantörer höra att vi ställde 
för höga krav, och en del valde att inte leverera rest-
produkter i vår kommun utan istället vände de sig till 
någon av grannkommunerna.

Men genom samarbetet i MÖTA kunde även de 
andra kommunerna ta in anmälan och kraven mellan 
kommunerna kunde bli likartade.

– Framför allt gav de här anmälningarna oss en väl-
digt god chans att diskutera grundförutsättningarna 
med leverantörerna. Och vi funderade tillsammans 
med dem på lämpliga lagringsplatser utifrån både mil-
jösynpunkt och hälsoskyddssynpunkt.

i avfallsförordningen 2011 ändrades förordningen 
som gjort det möjligt att ta in anmälan, så att det inte 
längre är möjligt för slamspridning. Förra sommaren 
tog gruppen fram en ny vägledning för hanteringen av 
organiska restprodukter i jordbruket. Den grundar sig 
på bestämmelserna för stallgödsel.

För mellanlagring kan man fortfarande ta in anmä-
lan och inspektörerna ser att leverantörerna i högre grad 
ordnar större mellanlager på permanenta plattor istället 
för att ha många små lagringsplatser på mark.

Tora Strandberg ser många fördelar med samarbetet 
inom MÖTA.

– Vi kan ha den gemensamma diskussionen och 
skapa en gemensam grund. Vi tror att det är enklare 
för leverantören att ha någorlunda gemensamma regler 
inom ett område. Och genom tillsynen hoppas vi på en 
kunskapshöjning, både hos det mottagande lantbruket, 
hos leverantörerna och inte minst hos oss själva.
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tora strandberG 
norrköpinGs koMMun

I Östergötlands län samarbetar 13 kommuner 
omkring miljöfrågor inom nätverket MÖTA. 
Lantbruksinspektörerna har utformat gemen-
samma riktlinjer som gett bättre samverkan 
och tydligare regler omkring spridning av slam 
och andra restprodukter på jordbruksmark. 
Tora Strandberg, miljö- och hälsoskyddsin-
spektör i Norrköpings kommun, berättade om 
det arbetet.



Slambränning och extraktion – del 1

patrik enfäLt

vd, easyMininG

Ett rent fosforgödselmedel som är 100 pro-
cent vattenlösligt är slutprodukten i den 
metod som EasyMining Sweden använ-
der för att utvinna fosfor ur slamaska. 
Patrik Enfält, VD och produkledare i företaget, 
berättade om förutsättningarna för utveck-
lingen och hur metoden fungerar.

I europa bränns en del avloppsslam i monoför-
bränningsanläggningar – cirka 30 procent av det 

europeiska slammet bränns. Askorna som genereras 
innehåller ungefär 40 000 ton fosfor. Man bränner 
också 40 procent av slakteriavfall och kött- och ben-
mjöl samt en del gödsel.

– Så årligen räknar vi med att det produceras askor 
som innehåller ca 150 000 ton fosfor i Europa, i jämfö-
relse med de 10 000 ton som svenska lantbruket årligen 
förbrukar, sa Patrik Enfält.

fosforinnehållet i slamaskorna ligger på 7-13 pro-
cent, i askor från slakteriavfall 16-18 procent, jämfört 
med apatit som har ett fosforinnehåll om 12-16 pro-
cent. För att utvinna fosforn ur askorna har EasyMining 
utvecklat tekniken, CleanMap, som på ett energieffek-
tivt sätt utvinner fosforn i form av ammoniumfosfat , 
världens mest använda fosforgödselmedel.

– Fokus var att utvinna fosfor med målet att få 
en effektiv växtnäringsprodukt med ett högt värde i 
slutändan.

metoden bygger på en våtkemisk process där askan löses 
upp med syra. Den olösta resten filtreras bort och upplöst 
kalcium fälls ut som gips. Gipset kan användas i produk-
tion av gipsplattor eller som pigment och fyllmedel i pap-
per och plaster. Fosforn extraheras i en unik process med 
kombinerad vätskeextraktion och kemisk fällning. Kalk 
tillsätts så att man kan fälla ut järn och aluminium – till 
10-50, respektive 50-80 procent – som sedan kan återcir-
kuleras till reningsverket som fällningskemikalier. I proces-
sen separeras också tungmetaller  för att deponeras. 

– Det är den selektiva extraktionen av fosfor som 
möjliggör att vi får ut ett rent fosforgödselmedel. 
Ammoniumfosfatet vi får ut är helt vattenlösligt och 
därmed helt växttillgängligt,  jämfört med gödselindu-
strins processer åstadkommer vi det här utan en energi-
krävande vattenavdunstning.

ammoniumfosfatens produktkvalitet är hög så kallad 
teknisk kvalitet till skillnad från den vanligare gödsel-
medelskvaliteten. Den innehåller mer fosfor, 26 pro-
cent jämfört med gödselmedelskvalitetens 20 procent, 

EasyMining’s process
- schematisk beskrivning, aska från förbränt avloppsslam

Upplösning Filtrering Separation Separation

Aska
 Avloppsslam Syra Ammoniak

Sand / gips Ammoniumfosfat Metaller 
Fe/Al

Process-
vatten

Kalk

Separation

Tungmetaller

CleanMAP® Technology

Aska från järnfällt slam från aluminiumfällt slam Aska från djurkadaver Aska från slakteriavfall 

7-13 % P 7-13 % P 16-18 % P 16-18 % P
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och har ett mycket lågt innehåll av 
föroreningar till skillnad från göd-
selmedelskvaliteten som innehåller 
tungmetaller i proportion till råva-
rans innehåll. Den höga vattenlös-
ligheten hos den tekniska kvaliten 
utökar användningsområdet då den 
kan användas i både i fast och fly-
tande form.

– Sen lite drygt ett år tillbaka har vi 
sålt den första licensen av teknologin 
till RagnSells. Vi har nu ett samarbete 
där vi ska anpassa den här processen 
till aska där man har förbränt av-
loppsslam tillsammans med träavfall.

Källa: EasyMining



Slamförbränning och extraktion – del 2

Lars toLGén 
raGnseLLs

Ragnsells har jobbat med slam sedan 80-talet och 
hanterar cirka 150 000 ton om året. Det mesta 

går till jordbruk medan 20 procent går till jordtill-
verkning för golfbanor, grönytor och deponitäckning. 
Eftersom deponitäckningen kommer att minska och 
kvalitetskraven ökar på slam till jordbruksmark letar 
man sedan några år efter fler sätt att hantera slammet.

– Vi sökte väl inget alternativ utan ett komplement 
till den verksamhet som vi bedriver idag, sa Lars Tolgén. 

Kontakter med EasyMining ledde till att RagnSells 
köpte en licens till CleanMap-tekniken för utvinning 
av fosfor ur slamaska. Den stora utmaningen var sen att 
hitta möjligheter att bränna slammet på ett fungerande 
och accepterat sätt som gav rätt produkt. 

– Den måste innehålla 5 procent fosfor, annars blir 
det för dyrt och det fungerar inte riktigt bra i systemet.

idag finns en överkapacitet för avfallsförbränning men 
det är också brist på biobränsle, så målet för RagnSells 
har varit att få slammet till ett biobränsle. De har därför 
provat att blanda slammet med trämaterial för samför-
bränning, en inblandning i vikt på ungefär 1:2 eller 1:3.

– Och vi har testat att använda befintliga energian-
läggningar för det här materialet.

Två fullskaleförsök har genomförts hittills, ett i 
Uddevalla där slammet blandades med skogsflis och 
brändes i en rosterpanna. Det andra byggde på in-
blandning av returträ med bränning i en CET-panna 
i Nyköping. Uddevalla Energi och Vattenfall som äger 
anläggningarna har fått begära dispens för försöken ef-
tersom slam per definition är ett avfall. De två försöken 
har varit i storleksordningen 300– 400 ton.

det finns ett antal utmaningar att hantera för att lyck-
as med projektet. Den första är avklarad berättade Lars 
Tolgén. Den handlade om lukten.

– Vi var lite oroliga i början för att de på energi-
anläggningarna skulle rynka på näsan när vi inte kom 
med väldoftande bränsleflis. Men det sker något märk-
ligt när man blandar slammet med flisen – då försvin-
ner doften. På ett ögonblick är doftsensationerna borta.

En annan effekt av inblandningen blir att en kom-
posteringsprocess inleds, så det gäller att ha en bra ti-
ming så att inblandningen sker precis före bränningen. 
En ytterligare utmaning är att få en fosforhalt i askan 
som räcker för att utvinna fosforn.

– Och det är fullt möjligt att få en tillräckligt hög 
halt, sa Lars Tolgén. 

ett ton av asKan har nu levererats till EasyMining för 
fosforutvinning vilket ska ge omkring 100 kg ammo-
niumfosfat. Nu planeras ett större försök med stöd av 
Waste Refinery. Det görs tillsammans med ENA Kraft i 
Enköping, vars huvudsakliga energikälla är salix.

– Så här kommer vi att blanda slammet med salix och 
storskaligt energiutnyttja det. Och det som är viktigt är 
att vi får tag i all aska efteråt, för det är den vi vill åt. Vi 
vill ju bygga upp en behandlingsgruva, en egen gruva.

Försöket blir i fullskala och det gäller att leverera i 
rätt tid och blanda in salixen i rätt tid. Det är stora 
utmaningar menar Lars Tolgén, som dock är fylld av 
tillförsikt.

– Vår förhoppning är att vi ska kunna knyta ihop det 
här paketet under året så att vi kan gå ut på marknaden 
och erbjuda den här produkten.

Slambränning med tillsatsenergi av trävara 
har testats av RagnSells med goda resultat. 
Askan ska användas för utvinning av fosfor 
med CleanMap-metoden. Lyckade försök har 
genomförts med inblandning av flis och retur-
trä och ett fullskaleförsök med salix är på 
gång. Lars Tolgén, kommunikatör vid Ragn-
Sells, berättade om utvecklingsarbetet som 
han hoppas ska vara i hamn under året.
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Källsorterande avloppssystem och miljömålen

Håkan jönsson 
sveriGes Lantbruksuniversitet, sLu

Av växtnäringsämnena i hushållsavloppsvatten 
kommer cirka 90 procent från toaletten liksom 

en stor del av avloppsvattnets organiska material. 
Mycket av metallerna och de organiska miljögifter-
na kommer från BDT-vattnet (bad, disk och tvätt), 
liksom väldigt mycket av vattnet. Detta är utgångs-
punkten för idén bakom de källsorterande avlopps-
systemen.  Två typer finns i Sverige, urinsorterande 
system och klosettvattensystem.

– Avfallet uppstår när det lämnar människan, och 
det är där vi måste börja titta om vi vill ha ett giftfritt 
och resurssnålt kretslopp, sa Håkan Jönsson.

urinsortering är konceptuellt ett enkelt system där 
man samlar upp urinen, kör den  till ett mellanlager 
som helst ska ligga på ett lantbruk, där den sedan sprids 
som gödsel. Forskningsstudier har visat att kväveverkan 
av urinen är  ca 90 procent av den för ammoniumnitrat, 
och fosforeffekten samma som för ett lättlösligt fosfor-
gödselmedel. Urinen hygieniseras lätt genom lagring. 
Den går också att volymreducera. Alkalisk torkning är 
en metod, där 5-15 procent aska tillförs urinen med-
an den torkar. En annan metod är partiell nitrifiering 
kombinerad med torkning, där målet är ett högkoncen-
trerat ammoniumnitrat, ett fast gödselmedel.

Klosettvattensystem bygger på att allt toalettvat-
ten sorteras i en fraktion, samlas upp och hygieniseras 
innan det sprids som gödsel. BDT-vattnet går till en 
enklare rening, för små enheter ofta en lokal infiltra-
tionsbädd. Systemet kan användas för enskilda fastig-
heter, byar, stadsdelar eller städer.

– Det har diskuterats att det inte skulle vara en lös-
ning för större samhällen eller för städer. Men volymer-
na är inte förskräckande stora.

Håkan Jönsson jämförde med de största djurgårdarna 
i Sverige, som har cirka 2 500 nötdjur . En sådan gård 
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Väl utformade källsorterande avloppssystem 
ger ett bättre utfall än konventionella system 
för de flesta berörda miljömål. Det menade 
professor Håkan Jönsson, SLU. Han pekade 
bland annat på att alla näringsämnen åter-
cirkuleras, att välutformade system minskar 
energiåtgången och att smittrisken vid källsor-
tering kan bli lägre. Dock avgår mycket ammo-
niak vid spridning av gödseln.
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producerar och lagrar cirka 35 000 kubikmeter gödsel 
per år, vilket motsvarar klosettvatten från bostäder för 
ca 25 000 personer – en stad av Lidköpings storlek. 

Klosettvatten sKa hygieniseras före spridning på 
åkermark så att inte smittämnen och antibiotikaresis-
tens sprids med gödseln. Det finns några olika metoder, 
våtkompostering, ureabehandling och biogasrötning. 
Våtkompostering kräver mycket organiskt material och 
en del energi, medan rötning istället ger energi. Urea-
behandling behöver ingen energitillförsel, men en del 
kväve i form av urea. Behandlingen höjer pH-värdet 
vilket ökar risken för ammoniakförluster vid spridning. 
En kombination av våtkompostering och ureabehand-
ling används i Södertälje. 

när det Kommer till läkemedel bör man sätta dessa 
i relation till andra bioaktiva ämnen som vi sprider i 
odlingen, menade Håkan Jönsson. En beräkning från 
Tyskland har visat att uringödsling till en höstvetegrö-
das kvävebehov skulle ge en tillförsel av det mest för-
skrivna läkemedlet, oxytetracyklin, på 0,1 gram per 
hektar.

– Det kan man sätta i relation till de 3,8 kg biocider i 
form av ogräs- och svampbekämpningsmedel som man 
la på en potatisodling i snitt i Skåne 2009/2010 . Det är 
38 000 gånger mer. Och detta sprutades under odlingen, 
med urin gödslar man precis i början eller före odlingen.

hur är det då med energiåtgång och utsläpp?
– Jag känner inte till någon miljövärdering där det 

har visat sig att urinsortering har använt mer energi 
eller gett större miljöpåverkan än ett konventionellt 
avloppssystem.

Håkan Jönsson visade på ett antal studier där ener-
givinsten för urinsortering i relation till konventionella 
avloppssystem låg mellan 63 och 284 MJ per person och 
år. För klosettvattensystem har det sett annorlunda ut. 

– Det har visat sig att det är extremt viktigt att man 
har så liten spolvatteninblandning som man bara kan.

De första studierna med snålspolande toaletter vi-
sade därför på en högre energiåtgång, 1 till 3 gånger 
högre än konventionellt system. Men med vakuumtoa-
letter och ureahygienisering har en studie visat på en 
energibesparing om 176 MJ.

genom att källsorterande system minskar trycket på de 
stora avloppsledningarna i samhället bidrar de också till 
att minska övergödningen

– Det blir mindre näringsutsläpp när vi får 
bräddningar vid skyfall eller liknande. Och det 
underlättar väsentligt avloppsreningen.

Håkan Jönsson framhöll att källsorterande system bi-
drar till flera miljömål samtidigt och att alla växtnärings-
ämnen i avloppssystemen bör ingå i kretsloppet. Därför 
bör de, kväve, fosfor, kalium och svavel, alla finnas med 
i miljömålet för återföring av näring från avlopp.
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Avloppshantering och miljömålen

kersti LinderHoLM 
siLvberGs MiLjöteknik

Hur påverkar olika fosforkällor miljön? Den frå-
gan har Kersti Linderholm nyligen belyst i en 
doktorsavhandling vid SLU. Hon diskuterade 
svenska regleringar och överenskommelser i 
ett internationellt perspektiv, där uppströms-
arbetet varit avgörande för att minska förore-
ningarna i slam och vatten. Hon visade också 
att slamspridning på åker är klimatsmart.

Sverige har länge haft ett unikt arbete omkring 
både fosfor och slam, i jämförelse med andra län-

der. Naturvårdsverket beslutade om en anslutningspo-
licy för reningsverken 1991 och en form av certifiering 
startade genom slamöverenskommelsen. Det hela 
övergick senare i REVAQ, och både det och tidigare 
arbete har varit framgångsrikt. Till exempel har mäng-
den kadmium i utgående vatten från reningsverken 
minskat från 325 kg/år 1992 till 56 kg/år 2010. 

 – Unikt för Sverige är också att vi har ett väldigt 
rent slam, 26-28 mg kadmium per kg fosfor, sa Kersti 
Linderholm.

på jordbruKssidan har vi lag om en maxgiva för fosfor 
på 22 kg per hektar och år, (110 kg på fem år) och 
vi har jobbat intensivt med mineralgödseln där med-
elvärde av kadmium nu ligger på 6 mg per kg fosfor. 
I Europa är det 87 mg per kg fosfor, Sverige inräknat.

– När man gör jämförelser med andra länder måste 
man komma ihåg de här sakerna.

I Sverige används en liten del av slammet på åker-
mark där slamgivan får innehålla max 110 kg fosfor och 
150 kg ammoniumkväve. En stor andel slam går till 
täckning av  gråbergsupplag och sandmagasin vid gru-
vor  i norra Sverige. Tre decimeter tjocka lager där inne-
bär 24 000 kg fosfor per hektar och 33 000 kg kväve. 

– Det blir en risk för förluster med så stora mängder.

Kersti linderholm med kolleger har nyligen gjort en 
livscykelanalys över fosforanvändning i jordbruk, från 
mineralgödsel och slam. De jämförda alternativen var 
mineralfosfor från fosfatgruvor, slamspridning på åker, 
utvinning av fosfor som struvit från rejektvatten vid 

slamavvattning (Ostaratekniken) och monoförbrän-
ning av slam med påföljande fosforutvinning från as-
kan med Ash Dec-teknik. 

resultaten visar att energiåtgången är lägst för slam-
spridning på åker.

– Det beror delvis på  det lilla kvävet som är kvar – vi 
räknar på 40 procent av totalkvävet. Det visar väldigt 
starkt att kvävet är värdefullt

Mest energi går åt vid förbränning av slam och ut-
vinning av askan, främst till stödbränsle som vid mo-
noförbränning är tjockolja. Förbränningen ger också 
energi, men åtgången är större. Mindre energi behövs 
till struvitutfällning, som dock kräver reningsverk med 
enbart biologisk rening, vilket är ovanligt i Sverige. 
Med struvitfällning får man bara ut 20-25 procent av 
inkommande fosfor och slammet som blir kvar blir då 
mindre fosforrikt och ska fortfarande hanteras.

beräKningen av växthusgaser gav ett likande resultat, 
men skillnaden blev större mellan alternativen. Orsa-
ken är att energin som alstras vid förbränningen ersätter 
svensk elektricitet i beräkningarna. 

– I Sverige har vi ganska ren el, vilket gör att den 
sålda elen inte är lika värdefull ur klimatsynpunkt.  

För kadmium blev bilden den omvända, då slam till 
åkermark ger störst tillförsel. Kersti Linderholm har 
även gjort en fosforflödesanalys och tittat på kadmium. 
Vi importerar ungefär 65 kg om året i livsmedel och 
exporterar 75 kg, berättade hon. 

– I miljömålssystemet kanske vi skulle utveckla en 
strategi för en hållbar konsumtion och styra kadmiu-
mintaget med livsmedel för ett renare slam.
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I en stickprovsundersökning på livsmedel  med 30 
prover fann hon ett medelvärde för kadmium på 18 mg 
per kg fosfor, med en högsta halt om 73 mg. 

– Det är ju från maten vi får i oss vårt kadmium. Det 
går att välja, men det är svårt när ingen analyserar det.
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Diskussion

V ilken väg är då bäst att gå när det gäller 
avloppslösningar, återföring av näringsäm-

nen och kretslopp? Moderator Rune Anders-
son, SLU, förde in diskussionen på för- och 
nackdelar med de alternativ som presenterats 
under dagen; spridning av REVAQ-slam på 
åkermark, bränning av slam för utvinning av 
fosfor och källsorterande avloppssystem. Så 
hur får vi ett bra kretslopp för avloppsslammet?

Nedan presenteras frågeställningar och syn-
punkter som fördes fram under diskussionen. 
Varje punkt refererar en deltagarröst.
   

Tror ni på en strategi som är mångfasetterad? Att 
lösningarna utgår från de platsgivna förutsättning-
arna, frågade Rune Andersson.

 ● Det måste vara anpassningar till lokala förhållanden, 
och vi kommer att se ett antal olika system framöver. 
Mångfasetterade system och mycket teknikutveck-
ling kan ge framgång. Gärna teknikutveckling för 
förbränning och för att ta bort de oönskade ämnena 
redan i reningsverket så att slammet kan bli rent.

 ● Mångfasetteringen är viktig. Det finns ett intresse 
för hur vi tar hand om avloppet på mindre orter. 
Även små reningsverk behövs. Det finns bygder med 
många byar, och vi kan inte leda allt till de stora re-
ningsverken. Då kanske man behöver återföra det 
direkt till lantbruket på ett annat sätt. Det blir snab-
bare vägar.

Om slamspridning på åker: 
Vad är de främsta motiven för att direktsprida slam 
och gå vidare med REVAQ-utvecklingen inklude-
rande ett fortsatt uppströmsarbete? Om slamsprid-
ningen i jordbruket upphör – upphör då också allt 
uppströmsarbete, eller finns det andra styrmedel?

 ● Det handlar om vilken lagstiftning vi har i Sverige. 
VA-verken får inte ta ut annat än nödvändiga kost-
nader och de betalas av fastighetsägaren. Vi kan be-
driva ett intensivt uppströmsarbete för att vi kan visa 
att det påverkar den produkt som ska vidare i krets-
loppet. Finns inte den måste det tas på skatten, och 
det kräver lagändring.

 ● Ett exempel är Bra miljöval, Naturskyddsförening-
ens miljömärke som är finansierat av licenstagarna. 
Kommunikationen här handlar om kemikalierna i 
vardagen, precis när de påverkar dig. 

 ● Mycket av föroreningarna kommer från kök och 
badrum. Ett sådant åtgärdsarbete ser annorlunda 
ut än det man hittills gjort mot industrier liknande 
större punktkällor. Då kan det handla om att ställa 
krav på produkter och produktutveckling.

 ● Branschorganisationen är engagerad i såväl kemika-
liearbetet inom EU som det inom Sverige, och man 
deltar i t.ex. Svanen-arbetet. Olika typer av miljö-
märkningar är jättebra. 

 ● Från ett reningsverk går det inte bara ut slam utan 
också en massa vatten. I vattnet finns väldigt mycket 
av medicinrester och andra farliga ämnen. Det borde 
motivera att driva ett uppströmsarbete även om man 
inte har möjlighet att använda slammet. 

 ● Ett stort reningsverk som Ryaverket i Göteborg är 
själv en stor användare av kemikalier. För att fälla 
fosforn tar man emot metallavfall som innehåller 
rätt mycket tungmetaller. Så en stor del av metall-
lerna som finns i Ryaverkets slam, det sätter man 
själv till. Man sätter till polyakrylamid och man an-
vänder natriumhypoklorit, samma ämne som finns i 
Klorin vilket man vill att hushåll och industrin ska 
fasa ut.  

 ● Åkrarna i Mälardalen är alldeles för mullfattiga. Vi 
behöver öka mullhalterna och bördigheten. Vi måste 
öka maskmängden, för det är de som sköter dräne-
ringen i stor utsträckning. Mull finns i slammet, en 
hygglig produkt som vi tänker oss att elda upp. Det 
känns fullständigt bakvänt.
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 ● I de skånska slamgödslingsförsöken har man under-
sökt maskförekomst och det är väsentligt fler maskar 
i de försöksled som har fått slam. 

 ● Mull och mängden organiskt material i marken styrs 
av många andra faktorer. Djurhållande gårdar har ge-
nerellt sett högre mullhalter i jordarna jämfört med 
kreaturslösa. 

Hur är det med oönskade ämnen, smittor, anti-
biotika och resistens?

 ● Jag ser inget stöd för att smittfrågan är löst för slammet. 

 ● Smittspridning från det renade vattnet är en annan 
aspekt. Hur viktig är den smittvägen? I Sverige hygie-
niserar vi inte det utgående vattnet. Det borde vara 
en stor fördel med klosettsorterande system att all-
ting som kommer från toaletten hygieniseras innan 
det kommer ut i miljön.

 ● Det är alltid bra med hygienisering, men man får 
sätta det i relation till kostnader och nytta. 

 ● Idag får vi inte sprida slam på marker som har högt 
innehåll av tungmetaller, som kadmium. Men det är 
helt OK att sprida på marker som är någorlunda rena 
och används för barnmatsproduktion. Borde man 
inte fundera lite över det och kanske göra tvärtom, 
så att vi sparar de marker som har mycket låga halter?

 ● Och odla energiskog på de kadmiumrika markerna?

 ● Att lägga slam på energiskog eller någon annanstans 
ute i naturen tycker vi inte att man ska göra. Vi 
vet ingenting om var människor behöver odla mat 
i framtiden. Och med rörelser som stadsodling är 
det viktigt att anläggningsjord, planteringsjord och 
biomull inte blandas ut med avloppsslam. Vi kan 
inte bara skjuta iväg problemet.

 ● En av de största kadmiumkällorna i Eslöv är potatis. 
Alla vi som äter potatis släpper ifrån oss kadmium till 
avloppen. 

 ● Kadmium kommer minst lika mycket från andra käl-
lor. Att fokusera på konstnärsfärger är riktigt, men 
det kommer också från allt förzinkat som finns i 
samhället, med dagvatten från tak till exempel. Vi får 
ingen ren produkt i slammet så länge alla andra käl-
lor är anslutna.

 ● I Skåneförsöket har mängden metaller, som koppar 
och zink, ökat i jorden men inte i grödorna. Finns 
det någon nivå när de här metallerna blir direkt 
skadliga? 

 ● Försöken i Skåne kan svara på vad som har hänt på 
30 år och det är en ökning i jorden av vissa metall-
ler. Men då ska man komma ihåg att på 90-talet var 
halterna mycket högre än de är i dagens slam. Försö-
ken är tillräckligt långvariga för att mäta en REVAQ-
effekt, men inte tillräckligt långvariga för att säga att 
det här är en framtidsmetod.

 ● Vad händer när organiska ämnen hamnar på åkern 
med slammet? Bryts de inte ned väldigt bra i jord-
bruksmark av alla bakterier som finns där? Är orga-
niska ämnen så farligt när det hamnar i slammet?

 ● Generellt vet man mindre om vad som händer i mar-
ken än i vatten. Men det finns problemämnen som 
inte bryts ned över huvudtaget, eller väldigt sakta. Så 
det finns hela skalan, från de som bryts ned snabbt till 
de som är superstabila, som de perflourerade ämnena.

 ● Något som inte tagits upp är i vilket avseende man 
kan mäta skillnader i produkten, höstvete till exem-
pel, från slamgödslad eller icke-slamgödslad mark? 

 ● Att dokumentera på vilka åkrar vi sprider slam bör 
vi nog fundera ytterligare på att få systematik i för 
framtida behov.

 ● Det finns regelerat i  i Naturvårdsverkets föreskrifter 
om skydd för miljön när avloppsslam används.

 ● Det finns exempel på att även om det finns lagstift-
ning som täcker det, så finns det mer att göra.

 ● Jag har spridit slam i många år och har bra förutsätt-
ningar att ta emot det på ett seriöst sätt. Jag känner 
inte igen Norrköpings kommuns bild. 

 ● Vi skulle kunna få ett paradigmskifte i reningsver-
ken. Hans Giertz har en ny teknik som slår sönder 
molekyler med hjälp av elektromagnetisk energi och 
kan se till att grundämnen inte löser sig i vatten. Man 
kan slå sönder kväveföreningar och fosfat och fälla ut 
fosforn, tungmetallerna, med mera. Tekniken kan 
installeras i befintliga reningsverk utan ombyggnad. 
Fosforn och tungmetallerna kan tas om hand. Kvä-
vet går dock upp i luften. Metoden ger nollutsläpp 
från reningsverken av kväve, fosfor och tungmetaller.
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 ● Ett av motiven är att kemikalieanvändningen i sam-
hället inte kommer att minska under överskådlig tid 
och då finns ett behov av att vissa fraktioner ska han-
teras på ett annat sätt. Även med uppströmsarbete 
och en tuff kemikalielagstiftning kommer riskerna 
att finnas kvar.

 ● Inom Urban Water i en utredning åt Naturvårdsver-
ket tittade vi på två extraherande system, BioCon 
och Krepro, och nyligen har Kersti Linderholm gjort 
en LCA på AshDec. Samtliga de studierna visar på 
att det resursmässigt är Ebberöds bank att extrahera 
fosfor för tillfället. 

 ● När det gäller kostnaden för den här tekniken kom-
mer det inte att bli någon framgång om det inte blir 
kostnadseffektivt.

 ● Förbränning av slam kan visst vara energipositivt. 
Det finns tyska och österrikiska anläggningar som är 
energipositiva. Vissa anläggningar uppger i sina pro-
duktblad att de har en positiv effekt om 1,5 MJ per 
kilo torrsubstans.

 ● Fosfor är inte den enda knappa resursen. Kalium 
är knappare och svavlet som vi tillverkar syran för 
extraktionen – det är också knappare. Förrådet be-
räknas räcka i 70-talet år, medan fosforn beräknas 
räcka i nästan 400 år. Då måste man göra en LCA 
för att titta på att vi verkligen spar resurser när vi 
extraherar, så att vi inte slösar resurser bara för att få 
teknikutveckling.

 ● Vår största utmaning framöver är väl klimathotet. 
Jordbruket framställs som positivt i och med att det 
kan binda kol. Då känns det konstigt att man ska ha 
en teknik där vi ska bränna slammet och skicka kolet 
rakt upp i luften. Vi måste ha med den dimensionen. 

 ● Den största möjligheten att lägga fast kol i svensk 
jordbruksmark är att öka växtproduktionen, att re-
cirkulera lite mer skörderester. Avfallsprodukter är en 
ganska marginell del.

 ● På 200 000 ton slam-TS i Sverige skulle det kunna 
betyda en ökning i mullhalt som binder 30 kg växt-
husgas per hektar. En vanlig odling ger ett utsläpp på 
minus 2 000. 

 ● Om vi skulle ta allt slam i Sverige och blanda i det 
förhållandet som RagnSells har gjort i pilotförsöken 
så skulle vi förbruka två procent av Sveriges totala 
skogsproduktion. Vi ser slam som ett biobränsle. 

 ● Vi förlorar kväve, vi förlorar mull, vi förlorar kol. Vi 
vinner en smittbarriär och en barriär för organiska 
miljögifter. Vi vinner ett rent gödselmedel med stor 
tillgänglighet och med möjlighet att gå via gödsel-
industrin.

Hur ser de platsgivna förutsättningarna ut där vi börjar?

 ● Fabriken behöver inte ligga där det finns mycket 
aska. Det här är en processindustri som behöver en 
massa råvaror, så den kanske ska ligga där insatsva-
rorna finns. Det är absolut inte nödvändigt att den 
ligger i Stockholm.

När tror vi att tekniken är tillräckligt prövad för att starta?

 ● Bedömningen på Ragnsells är att vi under det tredje 
kvartalet i år, 2013, vet exakt om tekniken håller. Vi 
börjar med att successivt bygga upp ”gruvan” – ask-
högen – eftersom byggtiden för utvinningsanlägg-
ningen kommer att ta cirka två år. 

Kan man elda i alla sopförbränningsanläggningar?

 ● Ja det kan man göra, men vår målgrupp är biobräns-
leeldade anläggningar – de finns i mycket större 
skala. I Sverige har vi 21-22 avfallsförbränningsan-
läggningar men biobränsleeldade kraftvärmeverk 
finns i mycket större utsträckning. Men då måste vi 
jobba för att det här materialet ska kallas biobränsle 
i framtiden. Det finns idag 12 stycken som har sam-
förbränningstillstånd, men vi vill vidga kundkretsen.

Blir det lägre kostnader än i Göte Bertilsson exempel?

 ● Det måste det vara för annars kommer vi inte att 
hitta någon marknad.
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Extraherande system 
– bränning med utvinning av fosfor.
Vilka är de främsta motiven att gå den vägen? 



Källsorterande system 
– vad är de viktigaste motiven för de systemen? 

 ● LRF vill ha sorterande system på landsbygd såväl 
som i tätort för att se till helheten. Frågan om vattnet 
är också oerhört viktig. Att inte få utsläpp dit är en 
fördel med den här verksamheten.

Vilka erfarenheter finns idag från praktiken?
 

 ● I Hölö, Södertälje, ligger en anläggning på grund av 
att det lades ett byggförbud i området kring Kyrk-
sjön-Lillsjön, där det var väldigt höga fosforhalter i 
sjöarna. Man sa att det berodde på de enskilda avlop-
pen. Några lokala politiker tyckte att det måste gå att 
lösa och man har lyckats häva byggförbudet genom 
att ha källsorterande system. Därmed blir det inga 
utsläpp till sjöarna. Det är slutna system. Det är ett 
bra argument för att ha källsorterande system. 

Är jordbruket intresserat av att ta emot det här? 
Och fungerar det? 

 ● Anläggningen är byggd hos en bonde och han är in-
tresserad av att ta emot det. I ett så här litet krets-
lopp har man koll på varje enskild ingående del. Det 
är bara kiss och bajs och det är lätt kontrollerbart. 
Skulle någon vara cancersjuk och ta potenta cellgif-
ter, då behöver man inte hämta det utan kan köra 
till SAKAB eller någon annan som kan ta hand om 
det. Det är väldigt god kontroll på det ingående ma-
terialet och det finns en kontinuerlig uppföljning av 
tungmetaller och medicinrester. 

Hur är det med avstånd till spridningsarealer för källsor-
terat material?

 ● Om vi hade urinsortering och matavfallssortering i 
hela Stockholm, hela Norrtälje, Södertälje, Uppsala, 
Västerås skulle vi inte behöva en längre medeltran-
sport än fem mil. Och det räknar man hem energi-
mässigt. 

Andra aspekter på källsorterande system

 ● Om man ser till växtodlingen är det väldigt viktigt 
att man kan behovsgödsla – efter grödans behov 
med precision. Och de källsorterande systemen är 
i en väldigt bra form både när det gäller samman-
sättning och koncentration av växtnäring. Det gör 
att lantbrukaren kan använda bästa tänkbara teknik 
som finns idag. Det är en stor fördel jämfört med 
slam i fast form, som du inte kan precisionssprida 
utan det blir ofta en förrådsgödsling med ökad risk 
för förluster till omgivande miljö. Materialet från 
källsorterande system är i en form som passar dagens 
spridningsteknik vilket gör att lantbrukaren mycket 
lättare kan hantera det på ett miljömässigt bra sätt.

 ● Om det är privathushållen som står för de här nya 
gifterna, då kanske det är lättare med uppströmsar-
bete ju mer lokalt kretslopp man har.

 ● När det gäller de kommunala reningsverken så slår 
de ekonomiska faktorerna i dagsläget väldigt hårt. 
Man kan inte räkna hem de här systemen. De sats-
ningar som görs är i pilotskala för att lära sig mer. 
Och man hoppas på teknikutveckling. 

 ● Man får ta hänsyn till miljöaspekter också. Det finns 
ju många mindre samhällen, som till exempel Hölö. 
Detta system har visat sig mycket billigare än att byg-
ga ett konventionellt reningsverk. Så om det lönar 
sig eller inte beror på de lokala förutsättningarna.
 

 ● Att införa urinsortering skulle ha samma merkostnad 
som att införa matavfallskvarnar utan sedimentations-
tank i källaren och släppa ned det till reningsverket. 
Medan urinsortering skulle ge en stor återförsel av 
växtnäring och även minska utsläppen, så skulle mat-
avfallskvarnar öka miljöbelastningarna något. Och 
om man räknar på kilo återförd växtnäring är urinsor-
tering det billigaste alternativet. Men om vi bara ska 
uppfylla dagens krav så är dagens system billigast. 

 ● Det kan vara bra att komma ihåg att av alla de in-
vesteringar som har gjorts i vatten- och avloppssyste-
men fram till fastighetsgräns är 70 procent av värdet 
i ledningar och rör. 30 procent är i reningsverk och 
vattenverk. Så att lägga ner fler rör ger mycket kost-
nader. Vi ska komma ifrån system med mycket rör 
om vi ska ha ner kostnaderna.
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Korta fakta om: 

Svenska reningsverk

I Sverige finns enligt Svenskt Vatten mellan 1 700 
och 2 000 reningsverk. 

 ● Ett 20-tal har i huvudsak biologisk rening. 
 ● De flesta reningsverk är små med färre än 2 000 
personekvivalenter (pe). De bedöms ta emot ca 
6 procent av den totala avloppsvattenmängden.

 ● Enligt SCB fanns 467 verk med > 2 000 pe 2010. 
 ● 282 verk var i storleksklassen 2 000–10 000 pe.
 ● 18 stycken tog emot avlopp från >100 000 pe,               
varav 3 stycken från >500 000 pe.

 ● Biologisk fosforrening – Bio-P-verk – ger inte 
lika hög rening som kemisk. För att klara de 
svenska kraven måste den ofta kompletteras ke-
miskt med järn- och aluminiumsalter.

Pågående svenska pilotprojekt för utvinning av fosfor.
Tre pilotprojekt pågår i dagsläget för utvinning av fosfor från samhällets avlopp, av vilka ett berörts på 
KSLA:s konferens och workshop IV.

EasyMinings teknik CleanMap presenteras på si-
dan 14. Med den tekniken utvinns fosfor ur slamas-
ka efter förbränning. En hög fosforutvinning erhålls, 
80-96 procent av fosforn i askan (och det ursprung-
liga slammet). Man får en mycket ren fosforfraktion, 
ammoniumfosfat, som är världens mest producerade 
fosforgödselmedel. Även metaller och andra produk-
ter avskiljs i processen, vilken är lönsam. Ragn-Sells 
har genomfört ett pilotprojekt för samförbränning 
med flis, returträ och salix (se sid 15), för vidare fos-
forutvinning med CleanMap-teknologin. Denna 
samförbränning kräver ingen tilläggsenergi.

Ekobalans är en svensk teknik som utvinner fos-
for ur slamavvattningsrejekt i reningsverket. Tekni-
ken kräver biologisk fosforrening. Ett pilotprojekt 
är igång sedan 2012 i Öresundsverket i Helsing-
borg. I reningsverkens rejektvatten hamnar cirka 
25 procent av inkommande fosfor.  Enligt uppgift 
kan slammet förbehandlas så att minst 50 procent 
av fosforn hamnar i rejektet, men detta görs inte i 

nuläget. Från rejektvattnet kan över 90 procent av 
fosforn utvinnas med denna teknik. Slutproduk-
ten är gödselmedlet struvit. Under 2013 förväntas 
40 ton fosforråvara innehållande 12 procent fosfor 
utvinnas och säljas. Under 2013 ska en anlägg-
ning byggs för utvinning av kväve ur rejektvattnet. 
Företaget utvecklar också teknik för utvinning av 
fosfor som hamnar i fastfasen efter slamavvattning. 

Ostaratekniken utvinner också fosfor från re-
jektvattnet i reningsverket och kräver biologisk 
fosforrening med hög fosforhalt i rejektvattnet. 
Slutprodukten blir struvit. I Västra Strandens av-
loppsreningsverk i Halmstad har ett pilotprojekt 
pågått med denna teknik sedan början av januari 
i år, 2013. Metoden ger en mycket ren fosforpro-
dukt och resultatet har hitills varit bra. 22 procent 
av inkommande fosfor utvinns med tekniken, vil-
ket är omkring 90 procent av de 25 procent som 
finns i rejektvattnet. Struviten från Ostartekniken 
säljs under namnet Chrystal Green.

Spårbarhet vid slamspridning

Spårbarhet vid slamspridning har diskuterats un-
der konferensen och tidigare workshops. Den lag 
som reglerar slamanvändning i jordbruket finns i 
Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd för mil-
jön, särskilt marken, när avloppsslam används i 
jordbruket, SNFS 1994:2. 

 ● Angående spårbarhet säger 13 § att: 
 ● ”Producenten av avloppsslam skall föra register 
över slamanvändarnas namn och adress samt plat-
ser där avloppsslammet skall användas. Registre-
rade uppgifter skall bevaras under minst tio år.”
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