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Sammanfattning  
Avloppsvattnet som når våra reningsverk är fullt av värdefulla näringsämnen, näringsämnen som 
behövs för att ge oss större skördar. Men idag behandlar vi inte avloppsvattnet som den resurs det är. I 
detta examensarbete har jag undersökt vilka hinder som finns för kommunerna när det gäller 
återvinning av näringsämnen från avloppsvatten och -slam. Jag har gjort en litteraturstudie och 
djupintervjuer med flera personer inom VA-branschen. Även om mitt underlag inte gör att jag kan dra 
några generella slutsatser tyder mycket på att bristen på initiativkraft på regeringsnivå hindrar 
utvecklingen inom området. 
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Förord 
Att få gå på djupet i en så intressant fråga som näringsåterföring från reningsverk har varit 
otroligt spännande. Jag vet att avloppsvatten för många kan låta som en riktig skitfråga, 
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Så tack till Maria Persson som tog mig på en guidad tur mellan mellersta Skånes 
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Tack till Inger Valeur, min handledare på Ekobalans för konstruktiva samtal som till slut 
landade i hur detta examensarbetes frågeställning skulle se ut.  
Tack till Gunnar Thelin på samma företag för en faktaspäckad föredragning om stort och 
smått i näringsåtervinningens värld. 

Tack Carl-Johan Legetth på Malmberg Water för spännande insikter i hur arbetet i ett 
entreprenörsföretag inom VA-branschen ser ut och för en trevlig utflykt till Yngsjö.  

Tack Henrik Held på Veolia Water Technologies för pedagogiskt samtal och spännande 
information om Borås reningsverk. 

Tack Linda Holm på Karlshamns kommun för att du tog dig tid att svara på alla mina 
krävande frågor. 

Tack Marc Hallgren på Länsstyrelsen i Skåne län för klargörande av lagar, förordningar, 
regler och en massa rapporter. 

Tack Martin Andersson för kloka tankar om hur reningsverket i Ängelholms kommun 
fungerar. 

Tack också till Anders Finnson på Svenskt vatten för att du ägnade flera timmar åt att 
förklara stort och smått om avloppsvatten, slam, Revaq och mycket mer. 

Tack till Karoline Mattson för att du orkade läsa alla sidor och ge konstruktiv feedback. 
Slutligen, stort tack till min handledare Lennart Mårtensson på Högskolan Kristianstad 
för lugnande ord. Tack också till Bitr. Prof.  Lena Vought för värdefulla synpunkter. Min 
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Inledning 
De näringsämnen som finns i vårt avloppsvatten är en värdefull resurs. Kväve, fosfor, kol 
och kalium är bara några av alla de viktiga växtingredienser som kan ge oss större skördar 
och därmed mer mat. 

Men idag hanterar vi inte avloppsvattnet som den resurs det är. Istället för att sluta 
kretsloppet och återföra näringsämnena till lantbruket hamnar en stor del av 
näringsämnena i våra vatten, där de leder till övergödning och döda bottnar. Samtidigt 
köper vi in importerad mineralgödsel som tillverkats av ett av de ämnen som återfinns i 
just avloppsvatten; fosfor - en ändlig resurs som beräknas ta slut om 50 till 100 år (Neset 
et al., 2010). Om näringsämnena i avloppsvattnet istället kan återföras till jordbruket och 
ingå i ett kretslopp sparar vi både pengar och skonar miljön (Naturvårdsverket, 2016). 

87 procent av Sveriges befolkning har avlopp anslutna till kommunala reningsverk (SCB, 
2016). Det innebär att potentialen för näringsåterföring är enorm här. Men dagens 
reningsverk ser i stort sett likadana ut som när de byggdes på 1960- och 70-talen, då 
problematiken var i princip okänd. 

Inom avloppshanteringen finns en stor potential till bättre näringsutnyttjande (Öberg & 
Dahlin, 2010). Bara en fjärdedel av allt slam från de kommunala reningsverken sprids på 
åkrarna (von Bahr et al., 2017). Det beror främst på att avloppsvattnet, som en spegling 
av samhället i stort, innehåller allt mer läkemedel, tungmetaller och persistenta ämnen. 
Majoriteten av slammet från reningsverken används istället till anläggningsjord, där 
näringsämnena endast utnyttjas i begränsad omfattning och där risken för näringsläckage 
dessutom är stor (Finnson1). 
I övriga Europa skiljer det sig stort mellan olika länder när det gäller vilken 
näringsåterföring som appliceras, om någon. Främst är det slamspridning som används 
även utomlands. Exempelvis sprider Portugal och England nästan allt sitt slam. Schweiz 
och Nederländerna har däremot valt att istället förbränna sitt slam. Men i de flesta EU-
länderna har man inte nått fram till en lösning kring hur man ska hantera slammet på ett 
hållbart sätt. Inte heller finns det tydliga besked i regler, instruktioner eller riktlinjer, 
enligt Vouk et al. (2015). Försöksanläggningar i bland annat Tyskland utvinner 
näringsämnen, främst fosfor, från askan från det slam som förbränts. Men det är ingen 
metod som fått någon större genomslagskraft (Finnson1). 

Avgränsningar  
Växter behöver en mängd olika näringsämnen och spårämnen för att växa och må bra. 
Många av dessa återfinns i avloppsvatten. Detta examensarbete fokuserar dock främst på 
vilka hinder som finns för återföring av kväve och fosfor.  
Vidare tittar jag endast på kommunala reningsverk i Sverige och därtill endast ett litet 
antal. De som intervjuats representerar främst verksamheter aktiva i de södra delarna av 
Sverige. 

Slutligen utförs detta examensarbete under en begränsad tid och med begränsade resurser. 
Antalet intervjuer och storleken på litteraturstudien kommer därför inte vara i sådan 
omfattning att det kan ge några generella slutsatser. Däremot kan arbetet tjäna som en 

                                                
1 Anders Finnson, miljöpexpert Svenskt vatten. Telefonintervju 18 maj, 2017. 
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översiktlig inblick i problemställningen och bereda väg för djupare undersökningar i 
framtiden. 

Syfte  
Syftet med detta arbete är att ge en sammanställning över vilka de främsta hindren som 
finns för kommunerna när det gäller att återvinna näringsämnen ur det avloppsvatten som 
når deras reningsverk. Förhoppningen är att arbetet kan ligga till grund för ytterligare 
utredningar som syftar till att sluta kretsloppet för näringsämnen. 
  



 

4 
 

Material och metoder 
Arbetet med detta examensarbete har skett i två delar.  

Å ena sidan har jag genomfört litteraturstudier genom att använda mig av Högskolan 
Kristianstads ämnesövergripande söktjänst Summon@HKR, som samlar nästan alla 
bibliotekets e-resurser samt den lokala bibliotekskatalogen (Högskolan Kristianstad, 
2017). Utöver detta har jag även sökt information på söktjänsten Web of Science, internet, 
via statliga myndigheters webbplatser, branschorganisationer, SCB med många flera.  
Å andra sidan har jag genomfört ett antal intervjuer med olika personer som i sin yrkesroll 
har kunskap om kommunernas arbete med reningsverk och inställningen till eventuell 
näringsåterföring. Syftet med intervjuerna var att få fram ytterligare information kring 
problemställningen, som inte stod att finna i rapporter eller på hemsidor. 
Intervjupersonerna valdes ut med tanke på deras yrkesroller samt de verksamheter de 
representerar för att ge en så bred kunskapsbild som möjligt av området. Det innebär att 
alla intervjupersoner inte fått samma frågor. Frågorna har inte heller varit helt fastställda 
från början utan har anpassats efter vad som kommit fram i svaren på frågorna. 
Intervjuerna har med andra ord strukturerats som ett samtal snarare än som traditionellt 
vetenskapliga intervjuer. Intervjupersonerna har inte medvetet valts ut för att representera 
södra delarna av landet, men det har ändå blivit en viss slagsida för den här landsändan 
eftersom jag själv utgår från Skåne och i första hand försökt hitta intervjupersoner som 
kunnat träffa mig personligen. Andra yrkesverksamma har jag hittat genom att bedöma 
vilka företag som är stora och anlitas ofta inom VA-branschen.  

Intervjuerna har gjorts vid personliga möten, men även Skype, telefon och mail har 
använts. Alla intervjuer återfinns i bilaga 1-10. Transkriptionerna har gjorts med tanke på 
läsbarhet, varför inkompletta meningar, harklingar osv omformulerats till flytande text. 
Examensarbetet skrivs på kandidatnivå i programmet för Miljöteknik och strategisk 
resursanvändning vid Högskolan Kristianstad men i samarbete med företaget Ekobalans 
i Lund. Samarbetet har bestått i att jag i samtal med Inger Valeur, procesutvecklare, 
kommit fram till frågeställningen för arbetet samt att jag intervjuat VD:n Gunnar Thelin 
angående företagets erfarenheter i kontakterna med olika kommuner. 
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Recirkulation av näringsämnen 
För att förstå problematiken med näringsämnen som inte recirkuleras är det viktigt att ha 
insyn i hur ämnenas kretslopp ser ut naturligt. I följande avsnitt tar jag upp kvävets, 
fosfors och kolets kretslopp på en översiktlig nivå. Dessa är, i min mening, de ämnen vars 
kretslopp är viktigast att ha inblick i för att förstå problemställningen.  

Kvävets kretslopp 
Kväve är det ämne som till största del utgör vår atmosfär. 78% av atmosfären består av 
kvävgas som är relativt inert – det vill säga, den reagerar inte särskilt lätt med sin 
omgivning. I kvävgasformen, N2, är ämnet bara tillgängligt för ett fåtal växter. Övriga 
behöver ha kvävet i en annan form för att kunna ta upp det och använda det i sin 
uppbyggnad. Kväve är ett näringsämne som behövs för att bilda proteiner, nukleinsyror 
och andra celldelar (Tester et al., 2012). 
För att växter ska kunna ta upp kväve måste det först omvandlas till nitratjoner (NO3

-) 
eller ammoniumjoner (NH4

+). Denna omvandling kallas kvävefixering och utförs av 
kvävefixerande organismer, som till exempel cyanobakterier och vissa växter. 
Kvävefixering kan också ske när blixturladdningar omvandlar kvävgas till kväveoxider. 
När ammonium, NH4

+, finns i jorden kan andra bakterier omvandla det till nitritjoner, 
NO2

-, och därefter nitratjoner, NO3
-, i en process som kallas nitrifikation. I formen NH4

+ 

samt NO3
- kan växterna ta upp kvävet (Tester et al., 2012 samt Chiras, 2013). 

Ammoniumjoner kan även bildas vid nedbrytning av döda växtdelar, då organiskt N 
omvandlas av bakterier och svampar till NH4

+, i en process som kallas ammonifikation 
eller mineralisering (Tester et al., 2012). 
Processen som återför kvävgas till atmosfären kallas denitrifikation och utförs av 
denitrifikationsbakterier i de översta jordlagren (Chiras, 2013). 
 

 
Figur 1: Kvävets kretslopp. Egen figur baserad på fakta från Chiras, 2013 och Tester et 
al., 2012. 
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År 1909 demonstrerade Haber och Bosch en energiintensiv process som på konstgjord 
väg fixerade kväve till ammoniak: 
N2 + 3 H2 à 2NH3 

Denna process gjorde det möjligt att producera kvävebaserade gödningsmedel och 
liknande produkter som ökade skördarna enormt. År 1990 hade tillverkningen från 
kvävgas gått om all naturlig produktion, och ökningen fortsätter fortfarande (Tester et al., 
2012). 

Så länge det finns vatten och ett bra klimat är det ofta just tillgången på kväve som 
begränsar biologisk tillväxt. Upptäckten och senare den mer utbredda användningen av 
konstgödning ledde på 1960-talet till vad som kallas den gröna revolutionen. Den innebar 
högre skördar per arealenhet och ledde förmodligen till att många hungerkatastrofer 
kunnat undvikas (Lobb, 2003). Men det finns även nackdelar med upptäckten. 
Produktionen leder bland annat till utsläpp som påskyndar den globala uppvärmningen 
(Tester et al., 2012). 
Chiras (2013) argumenterar att människan påverkar kvävets kretslopp på minst fyra sätt; 

1) Vi tillsätter för mycket kvävebaserad konstgödning till vår odlingsmark vilket 
leder till att kväve och andra näringsämnen hamnar i våra sjöar där de gynnar 
tillväxt till den grad att solen inte tränger igenom vattnet till de djupare delarna, 
vilket leder till att syrehalterna minskar vilket i sin tur leder till att hela 
vattenekosystem går under. 

2) Avloppsvattnet som kommer till våra kommunala reningsverk är kväverikt. Om 
det inte renas tillräckligt belastas recipienten med ytterligare kväve. 

3) Boskap som får gå i närheten av sjöar och hav bidrar också till ökade kvävehalter 
och därmed övergödning i våra vatten. 

4) Användning av fossila bränslen släpper ut kväveoxider till atmosfären. Dessa 
omvandlas till salpetersyra som faller ner med nederbörden. Syran leder till 
förändringar i jordarnas och vattenekosystemens pH samt bidrar ytterligare till att 
kväve ansamlas i ytvattnen. 

Fosforns kretslopp 
Ett annat näringsämne som är livsviktigt för alla levande organismer är fosfor. Det behövs 
bland annat för att bygga upp våra cellers DNA. En stor del av jordens fosfor är uppbundet 
i berg och sedimentära lager. Det frigörs därifrån dels genom att väder och vind bryter 
ner mineralen och dels genom mänskliga aktiviteter, där fosfor bryts för att användas i 
tillverkningen av konstgödning. Mycket av fosforn hamnar i slutändan i våra vatten, där 
det binds i sedimenten och frigörs vid särskilda väderförhållanden varefter det kan orsaka 
övergödning (Encyclopedia Britannica, 2017). 
Fosfor finns inte fri i naturen och har ingen naturlig gasfas. I marken är nästan all fosfor 
bunden i organisk substans, eller kemiskt, med järn, aluminium eller kalcium. Växterna 
kan ta upp näringsämnet först efter att fosforn omvandlats till vattenlösliga fosfatjoner, 
vilket sker dels genom att växterna själva utsöndrar en syra från rötterna och dels genom 
alla de mikrober som tillsammans med vittring gör alla markens mineral växttillgängliga 
(Linderholm, 2011). När grödorna skördas tas fosfor, bundet i växterna, från åkrarna. 
Fosfor tillförs jordbruket främst genom att stallgödsel och mineralgödsel tillsätts åkrarna. 
Men växterna tar inte upp all tillförsel av fosfor i livsmedelsproduktionen. Förluster sker 
till mark och vatten. Detta läckage till våra vatten bidrar till övergödning av sjöar och 
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hav. Till viss del tas fosfor upp ur våra vattendrag, genom fiskeindustrin 
(Naturvårdsverket, 2013). 
Idag är vårt samhälle beroende av billig fosfat i form av mineralgödsel. Detta är en 
utveckling som spås stiga, dels eftersom befolkningen ökar och dels för att vi ändrar vår 
diet och bland annat äter mer kött. Åsikterna om när och om vi kommer att nå ett peak 
fosfor går isär. Vissa menar att fosformalmen kommer att ta slut relativt snart, under tiden 
som andra menar att tillgången på fosfor snarare är en fråga om betalningsvilja och teknik 
(Naturvårdsverket, 2013). 
Klart är att fosforns naturliga kretslopp idag är rubbat av mänskliga aktiviteter. Inflödet 
av fosfor jämfört med utflödet till jordbruk och livsmedelsproduktion ger årligen, enligt 
Naturvårdsverket (2013), ett tillskott av fosfor på 3 kg fosfor per hektar om det fördelas 
på den totala jordbruksmarken om drygt tre miljoner hektar.  
Inflödet av fosfor till Sverige sker främst genom mineralgödsel, fodermedel samt 
livsmedel, se tabell 1. 
Tabell 1: Inflöde av fosfor till det svenska samhället. Källa: Naturvårdsverket, 2013. 

Fosforinflöde	 mängd	P/år	
Mineralgödsel	 9	400	ton	
Fodermedel	 7	400	ton	
Livsmedel		 6	000	ton	

 
Naturvårdsverket (2013) har undersökt vilka inhemska fosforresurser som kan återvinnas 
i ett försök att sluta kretsloppet och minska beroendet av importerad fosfor.  Enligt studien 
finns de största inhemska fosforresurserna i Östersjöns sediment samt i gruvrester. Men 
det är återförsel av fosfor från avloppsslam som bedöms ha den största potentialen på kort 
sikt, om man ser till dagens regelverk. Fosforflödet genom samhället återges i tabell 2. 

 
Tabell 2: Fosforflödet i samhället. Källa: Naturvårdsverket, 2013. 

Fosforflöde	i	samhället	 mängd	P/år	
Avföring	och	urin	 4	900	ton	
Bad-	disk-	och	tvättvatten	 520	ton	
Matavfall	och	restavfall	från	livsmedelsindustrin		 2	200	ton	
Förbränning	av	biobränslen	(i	askan)	 7	500	ton	
Gruvavfall		 60	000	ton	
Stallgödsel	 25	000	ton	
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Kolets kretslopp 
Koldioxid, CO2, finns lagrat i två sänkor på vår planet; i atmosfären och i våra vatten. 
Atmosfärisk koldioxid tas upp genom fotosyntesen av växter, som omvandlar gasen till 
biomassa som sedan rör sig genom näringskedjan. Insekter, fåglar, rovdjur omvandlar 
kolet i biomassan till koldioxid och avger den till atmosfären via andningen. Även döda 
djur och växter avger atmosfärisk koldioxid vid nedbrytning (Chiras, 2013). 
Men kol finns även lagrat i jordskorpan som olika föreningar, exempelvis olja, brunkol, 
torv och skiffergas. Med de senaste årens ökande användning av underjordiska 
kolföreningar, som till exempel fossila bränslen, har mängden koldioxid i atmosfären 
ökat. Detta i sin tur leder till växthuseffekten och till att våra hav blir allt surare (Tester 
et al., 2012). 

Kol är dessutom viktigt för att våra åkrar ska vara exempelvis lätta att bearbeta. Organiskt 
material består till 58% av kol. För låga halter av mull innebär att marken får sämre 
odlingsegenskaper (Naturvårdsverket, 2016). Det organiska materialet innebär också att 
marken lättare håller vatten och blir bättre på att leverera växtnäring. Att återföra 
skörderester och stallgödsel är av den anledningen väldigt viktigt, men eftersom 
djurhållningen stadigt minskat sedan 1950-talet har mullhalten sjunkit i en del 
odlingsjordar. Mullhalten i de svenska jordarna bedöms dock ändå som relativt god i sin 
helhet (SCB, 2012). 

Ett sätt att tillföra kol i marken och därmed förbättra dess struktur samt de vatten- och 
näringshållande egenskaperna är att tillsätta biokol. Biokol är pyrolyserat organiskt 
material. Studier av Amazonas mörka jordar, Terra Preta, har visat att en hög halt av 
biokol kan kopplas samman med högre bördighet (Skytte af Sätra, 2010). 

 

Kaliumets kretslopp 
Förutom kväve och fosfor innehåller mineralgödsel kalium, som också är ett viktigt 
makronäringsämne för växterna. I många jordar finns det ett stort förråd av mineralbundet 
kalium som frigörs genom vittring. Vittringsprocessen är beroende av klimat, temperatur 
och fuktighet och går snabbare i södra Sverige än i norra. Om man inte odlar med 
mineralgödsel är det lätt att det uppstår obalans i till- och bortförseln av kalium i 
växtföljden. Brist på kalium orsakar inte i första hand stora skördebortfall, däremot blir 
grödorna mer mottagliga för sjukdomar (Öborn et al., 2001). Ämnet bygger inte upp det 
organiska materialet i växterna utan finns löst i cellvätskan där den fungerar som 
katalysator vid ämnesomsättningen. 

Kalium är det sjunde vanligaste ämnet i vår jordskorpa. Vittringen, som frigör ämnet till 
växterna som tar upp det i formen av den positiva kaliumjonen, K+, sker långsamt. Ämnet 
bryts även i gruvor för att användas i tillverkningen av mineralgödsel. När växterna tagit 
upp ämnet får vi människor i oss det och det hamnar i vår avföring som förs till 
reningsverken och slutligen till våra vattendrag (Johnston, 2003). Utlakning av kalium 
betraktas inte som ett miljöproblem på samma sätt som fosfor och kväve (Dirke, 1998).  
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Reningsverken i Sverige 

Historia 
De första underjordiska kloaksystemen infördes i de större städerna i Sverige i slutet av 
1800-talet. Då handlade det om rör som lades ner i marken och förde vatten från kök och 
vattentoaletter ut i närmsta vattendrag. Från och med 1920-talet är det vattenklosetter som 
dominerar i de större städerna och så småningom även i mindre tätorter. Anledningen till 
att det vattenburna avloppssystemet infördes var främst hälsomässiga skäl. Men i och 
med detta bröts även det naturliga kretsloppet av näringsämnen. Tidigare hade hushållens 
avfall samlats in och använts som gödsel på de omkringliggande åkrarna 
(Naturvårdsverket, 2016). 
Till en början släpptes vatten från både industrier och tätorter ut helt orenat i vattendragen. 
Men detta ledde till stora problem med sjöar som förorenades, drabbades av övergödning 
och ibland transporterade vattenburna epidemier. Under 1960-talet ökade medvetenheten 
om vad som orsakade övergödningen, och även tungmetaller och andra kemikalier 
hittades i sedimenten. Detta ledde till att Statens naturvårdsverk bildades 1967, att 
kommunerna fick bidrag för att sanera de kommunala avloppen 1968, och till att en helt 
ny lag infördes 1969: Miljöskyddslagen (Naturvårdsverket, 2016). 

Mellan 1971 och 1979 gjordes så en storsatsning för att bygga ut de kommunala 
reningsverken. Staten satsade mellan 7 och 8 miljarder kronor i 2011 års penningvärde. 
Även industrierna fick bidrag för att rena sitt avlopp. Insatserna på främst 1970-talet ledde 
till betydligt friskare vatten och fisken återvände. Både halterna av fosfor och organisk 
substans minskade kraftigt efter att reningsverken byggdes ut (Naturvårdsverket, 2016). 
Sedan dess har det successivt införts nya reningssteg, enligt figur 2, bland annat 
kväverening på vissa reningsverk med början under 1980-talets andra hälft. 

 
Figur 2: Historisk utveckling av avloppsreningsteknik i Sverige. Figur hämtad från 
”Svensk avloppshantering”, 2016, Naturvårdsverket, med tillstånd från Marie Eriksson. 
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Uppbyggnad 
I vattnet från våra hushåll och industrier som ska tas omhand av de kommunala 
reningsverken finns en mängd olika saker; fekalier och urin samt papper såklart, men 
även rengöringsmedel, matrester, kemikalier och ofta också tamponger, bindor och tops 
bland mycket annat. Vid så kallade kombinerade ledningssystem kommer även dagvatten 
in till reningsverket. I de flesta fall innebär det inget problem, men när det kommer stora 
skyfall kan reningsverkets kapacitet överskridas vilket leder till att verket måste bräddas, 
vilket innebär att det orenade vattnet hamnar direkt i recipienten där det kan ställa till med 
mycket besvär, inte minst på grund av de sjukdomsbärande bakterier som kan finnas i 
vattnet (Chiras, 2013). I våra reningsverk är reningen främst fokuserad på att minska 
halterna fosfor, kväve och organiskt material eller BOD. Biochemichal Oxygen Demand 
(BOD) är en term som används för att kategorisera hur mycket biologiskt nedbrytbart 
material som finns i vattnet, genom att mäta hur mycket syre mikroorganismerna behöver 
för att bryta ner det (Business dictionary, 2017). 

Reningen av vattnet som kommer in till avloppsreningsverket kan delas upp i tre steg; 
mekaniskt, biologiskt och kemiskt reningssteg (Naturvårdsverket, 2016). De olika stegen 
kan även delas upp i primärt, sekundärt och tertiärt reningssteg, se figur 3 (Chiras, 2013). 

 
Figur 3: Teoretisk uppbyggnad av ett kommunalt reningsverk. Egen figur utifrån fakta 
av Chiras, 2013 samt Naturvårdsverket, 2016. 

I det mekaniska steget avskiljs större, fasta föremål som sten, grus, hår, papper och plast. 
Det görs vanligen med hjälp av galler, sandfång och försedimentering.  

I det biologiska reningssteget används mikroorganismer till reningen. Här utnyttjar man 
bakteriers förmåga att livnära sig på organiskt material, som till största del är löst i vattnet. 
Vid biologiska reningssteg avlägsnas 90 procent av det organiska materialet från vattnet, 
samtidigt som mikroorganismerna förbrukar cirka 20 procent av kvävet 
(Naturvårdsverket, 2016). 
I det kemiska reningssteget sker en rening av framförallt fosfor genom tillsats av 
fällningskemikalier som är baserade på järn eller aluminium. Kemikalierna binder till 
fosfor och bildar så kallade flockar, som sedan kan avskiljas, exempelvis genom 
sedimentering. Vid kemisk rening kan cirka 90 procent av fosforn avlägsnas 
(Naturvårdsverket, 2016). Fosfor kan även renas med biologiska metoder, vilket har den 
fördelen att man inte behöver tillsätta kemikalier. Men nackdelen med biologisk rening 
av fosfor är, enligt Thelin2, att även om reningsgraden kan vara lika hög som med kemisk 

                                                
2 Gunnar Thelin, VD Ekobalans. Intervju den 3 april, 2017. Scheelevägen 22, Lund. 
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rening, fluktuerar den mer, vilket kan orsaka att utsläppshalterna som reglerats i 
reningsverkets tillstånd (beroende på hur det är formulerat) kan överskridas vid vissa 
tillfällen. En majoritet av de svenska reningsverken använder sig av kemisk fosforrening, 
enligt Thelin3. 
Kvävet är svårare att komma tillrätta med än fosforn och BOD. Det beror framförallt på 
att kvävet har ett mer komplicerat kretslopp och finns naturligt i fler former, se figur 1. 
För att rena avloppsvattnet från kväve behöver det cirkulera mellan bassänger med aeroba 
förhållanden, där nitrifikationen kan ske, samt anaeroba förhållanden, där 
denitrifikationen kan ske, det vill säga där kvävet kan luftas och avgå till atmosfären som 
kvävgas. Enligt Naturvårdsverket (2016) är det just på grund av den komplicerade 
processen vanligare med kväverening vid större avloppsreningsverk samt vid verk som 
ligger nära känsliga recipienter.  

Dagens situation  
Idag är nästan alla hushåll i de svenska tätorterna anslutna till ett kommunalt 
reningsverk och 95 procent av tätorternas avloppsvatten genomgår både biologisk och 
kemisk rening. Utöver de kommunala reningsverken finns det cirka 700 000 enskilda 
avlopp i Sverige, vars belastning av kväve och fosfor har stor betydelse för 
miljösituationen i närliggande sjöar och vattendrag (Naturvårdsverket, 2016). 

I de kommunala reningsverken ligger idag reningsgraden för fosfor och biologiskt 
nedbrytbar organisk substans (BOD) på cirka 95 procent, och har gjort så det senaste 
decenniet. Den genomsnittliga reningsgraden för kväve var lägre när den 
sammanställdes 2010 och låg då på cirka 60 procent för alla reningsverk i landet 
(Naturvårdsverket, 2010). 

Som figur 4 visar, har det hänt mycket historiskt sett när det gäller reningen av fosfor och 
kväve under tiden som kvävehalterna är svårare att komma tillrätta med. 

                                                
3 Gunnar Thelin, VD Ekobalans. Intervju den 3 april, 2017. Scheelevägen 22, Lund. 
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Figur 4:Utsläpp av kväve, 
fosfor och organiska ämnen 
1940-2014. Figur hämtad ur 
"Rening av avloppsvatten i 
Sverige 2014", 2016, 
Naturvårdsverket. Baserad 
på MI22SM1601, Statistiska 
centralbyrån.  
Figur använd med tillstånd 
från Marie Eriksson, 
Naturvårdsverket. 

 

Behov av upprustning 
Som kan utläsas av figur 2, var det under 1970-talet som den biologisk-kemiska reningen 
av vårt avloppsvatten i de kommunala reningsverken till stor del byggdes ut. Det innebär 
att många reningsverk nu är närmare 50 år gamla. Enligt Held4 och Legetth5 är marknaden 
för renoveringar och nybyggnation av reningsverk just nu väldigt het. Som konsulter får 
de in många förfrågningar och har inte alltid möjlighet att räkna på alla potentiella 
uppdrag på grund av tidsbrist. Hur mycket detta beror på att reningsverken är gamla och 
behöver renoveras är svårt att sia om, men enligt Held är detta en faktor att räkna med 
även om många kommuner också tvingas bygga nya reningsverk till följd av 
befolkningsökningen. Enligt Legetth går trenden mot att små reningsverk läggs ner och 
istället kopplas på större anläggningar. Enligt Persson6, har större anläggningar bland 
annat fördelen att mängden metaller och föroreningar, som ofta är höga i enskilda avlopp, 
späds ut mer vilket leder till ett bättre slam. 

Klimatpåverkan 
När det gäller reningsverkens slambehandling kan den också orsaka utsläpp av 
växthusgaser som bidrar till den globala uppvärmningen. Enligt Svenskt vatten (2013) är 
det främst från slamtankar efter en eventuell rötning och från lager av avvattnat slam som 
det kan avgå metan. Än så länge finns det inte så mycket kunskap om hur stora 
metanavgångar det handlar om, men efter mätningar vid några verk kan det handla om 
cirka 2–3 procent av mängden metan som produceras vid eventuell rötning. Till detta får 
även räknas de direkta och indirekta utsläpp som energibehovet vid slambehandlingen 
står för. Samtidigt bör det påpekas att i de fall som slammet rötas och därmed producerar 

                                                
4 Henrik Held, konsult på Veolia Water Technologies. Intervju via Skype den 19 april, 2017.  
5 Carl-Johan Legetth, affärsområdeschef på Malmberg Water AB. Intervju den 18 april, 2017. 
6 Maria Persson, VA-strateg MittSkåne Vatten. Intervju den 22 mars, 2017. Södergatan 28, Höör. 
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biogas som ersätter fossila bränslen innebär rötningen fortfarande en total minskning av 
klimatpåverkan (Svenskt vatten, 2013). 
Enligt en undersökning (Willén et al., 2015) av hur mycket metan och kväveoxider som 
släpps ut vid slamspridning visade det sig att utsläppen av kväveoxider var moderata 
under tiden som metanutsläppen var försumbara, så länge gränserna för högsta tillåtna 
mängd fosfor per hektar följdes. Dock bör även transporten av slammet, som oftast sker 
med hjälp av fossila bränslen, tas med i beräkningen (Svenskt vatten, 2013). 
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Lagrum som reglerar näringsåterföring via avloppsslam 
Det finns en mängd olika föreskrifter, förordningar, lagar och mål som styr hur 
näringsåterföring från de kommunala reningsverken får gå till. Nedan finns en kort och 
översiktlig sammanställning av dessa: 

Sustainable Development Goals - SDG 
År 2015 antogs de globala målen för en hållbar utveckling. Syftet med dem är att främja 
en ekonomisk, social och miljömässigt hållbar utveckling. De 17 målen är en fortsättning 
på de åtta mål som världen arbetat för sedan år 2000 och inkluderar bland annat områden 
som ”Ekosystem och biologisk mångfald”, ”Hav och marina resurser” samt ”Bekämpa 
klimatförändringar” liksom mål för att minska fattigdom och öka jämlikhet. Målen ska 
gälla fram till 2030 och är universella, de gäller båda fattiga och rika länder (Sida, 2016). 
När det gäller näringsåterföring via avloppsslam kan en mängd olika mål appliceras på 
frågeställningen. Att vi överhuvudtaget har reningsverk är en förutsättning för att målen 
”Hav och marina resurser” samt ”Rent vatten och sanitet för alla”. Men om vi sprider 
avloppsslam på åkrarna krävs det att inga farliga ämnen anrikas i de grödor vi sedan ska 
äta för att målet ”God hälsa och välbefinnande” ska nås. Samtidigt kan återvinning av 
fosfor bidra till att målet ”Hållbar konsumtion och produktion” nås. Men bara under 
förutsättning att rätt sorts innovationer gör näringsåterföringen möjlig, något som speglas 
av målet ”Hållbar industri, innovationer och infrastruktur”. På detta vis fortsätter det, 
varje mål är sammanflätat med ett annat och interagandet dem emellan är en förutsättning 
för att vi ska lyckas med en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. 

 

De svenska miljökvalitetsmålen  
Sveriges nationella miljömålssystem innehåller ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål 
och 24 etappmål.  Generationsmålet anger den inriktning på samhällsomställningen som 
behöver ske inom en generation för att miljökvalitetsmålen ska uppnås. 
Miljökvalitetsmålen anger det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda 
till under tiden som etappmålen är steg som behöver tas för att nå generationsmålet och 
miljökvalitetsmålen (Miljömål.se, 2017). 
Slamhanteringen berör främst fyra miljökvalitetsmål, enligt Svenskt vatten (2013): 

Miljökvalitetsmål 1 – Begränsad klimatpåverkan. Som tidigare nämnts kan 
energianvändning vid slamhantering släppa ut klimatpåverkande gaser, men det kan 
också ske vid lagring och transport av slammet. 
Miljökvalitetsmål 4 – Giftfri miljö. Vårt avloppsvatten är en spegling av det samhälle vi 
lever i och alla potentiellt giftiga ämnen vi använder hamnar också i slammet. Det kan 
röra sig om metaller, läkemedel eller andra svårnedbrytbara organiska ämnen som 
bromerade flamskyddsmedel eller PFOS. 
Miljökvalitetsmål 7 – Ingen övergödning. Näringsämnena som finns i slammet är en stor 
tillgång för växterna men de kan också läcka till våra vatten och bidra till övergödning. 
Miljökvalitetsmål 15 – God bebyggd miljö. Detta är ett brett miljömål som berör 
hushållning med resurser, exempelvis näringen i avlopp.   



 

15 
 

Miljöbalken 
Miljöbalken (SFS 1998:808) infördes 1999 och syftar till att främja en hållbar utveckling. 
I lagsamlingen som har sju avdelningar, finns exempelvis de allmänna hänsynsreglerna 
som bland annat reglerar att det inom miljöbalken område är omvänd bevisbörda som 
gäller, vilket innebär att den om anklagas för att ha brutit mot lagen måste bevisa sin 
oskuld, till skillnad från motsatsen som gäller i övriga lagrum. I de allmänna 
hänsynsreglerna finner man också krav på att hushålla med resurserna, välja de kemiska 
produkter som orsakar minst skada på miljön samt kunskapskravet och 
försiktighetsprincipen. Kunskapskravet innebär att verksamhetsutövaren måste skaffa sig 
tillräckliga kunskaper om verksamhetens risker för miljö och människors hälsa under 
tiden som försiktighetsprincipen ställer krav på att försiktighets- och skyddsåtgärder 
vidtas och att bästa möjliga teknik används (Sveriges riksdag, 2017b). 

Miljöbalken reglerar vidare vilka områden som är av riksintresse på grund av natur- och 
kulturvärden, miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram samt mycket annat. Utsläpp av 
avloppsvatten klassas enligt miljöbalken som miljöfarlig verksamhet och kräver tillstånd 
från staten (Sveriges riksdag, 2017b). Beroende på vilken storlek reningsverket har, 
ansöks detta tillstånd oftast hos länsstyrelserna som också utför tillsynen, enligt 
Hallgren7. 

Lagen om vattentjänster 
Det är, enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, kommunernas ansvar att 
tillhandahålla en anläggning som tar hand om dagvatten, dränvatten och spillvatten – det 
som i dagligt tal benämns som avloppsvatten. I lagen regleras även bland annat hur VA-
taxorna ska beräknas. Taxorna som tas ut inte får överstiga det som behövs för att täcka 
kostnaderna (Sveriges riksdag, 2017a). 

EU:s avfallshierarki 
Enligt EU:s avfallshierarki ska man i första hand förhindra att avfall uppstår, i andra hand 
återvända det som annars skulle bli avfall, i tredje hand återvinna och i fjärde hand annan 
återanvändning, exempelvis energiåteranvändning. För reningsverkens del kan detta 
översättas som att de bör arbeta med uppströmsarbete, det vill säga förhindra att 
föroreningar överhuvudtaget hamnar i avloppsvattnet (Svenskt vatten, 2013). 

Reach 
Reach EU:s kemikalieförordning. Genom denna regleras vilka kemikalier som får 
användas och på vilket sätt. Syftet med förordningen är att skydda människors hälsa och 
miljön samtidigt som den europeiska kemikalieindustrin får en ökad konkurrenskraft 
(ECHA, 2017). Reach påverkar avloppsvatten och slamkvalitet indirekt såtillvida att de 
kemikalier som godkänns så småningom kommer att återfinnas här. 

Direktiv 86/278/EEG 
Syftet med Europeiska rådets direktiv 86/278/EEG är att skydda miljön och särskilt 
marken när avloppsslam används i jordbruket. Det antogs redan 1986 och slår fast att det 
är motiverat att använda slam i jordbruket men under förutsättningen att användningen 
inte påverkar marken eller jordbruksprodukterna negativt. I direktivet står det vidare att 
gränsvärden för metaller inte får överskridas och att obehandlat slam inte får spridas. 
                                                
7 Marc Hallgren, miljöhandläggare Länsstyrelsen i Skåne län. Intervju den 21 april, 2017. Kungsgatan 13, Malmö. 
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Under vissa villkor får dock även obehandlat slam spridas så länge det brukas ner i jorden 
och inte utgör några hälsorisker för människor och djur. Direktivet reglerar även hur 
slamanvändningen ska rapporteras, vilka prover som ska tas samt på vilken typ av 
odlingar slam inte får spridas (EUR-LEX, 2017). 
Det är nu 31 år sedan direktivet infördes och Europakommissionen har föreslagit 
ändringar i det gällande rapporteringen men utöver det finns inga planer på att förändra 
direktivet enligt Europe Direct Contact Center8. Det finns med andra ord inga tankar på 
att införa gränsvärden för exempelvis ytterligare metaller, organiska föreningar eller 
läkemedel. 

SNFS 1994:2 
Europeiska rådets direktiv 86/278/EEG införlivades i svensk lagstiftning genom Statens 
Naturvårdsverks Författningssamling 1994:2 som även kallas ”Kungörelse med 
föreskrifter om skydd för miljön, särskilt marken när avloppsslam används i jordbruket”. 
Författningssamlingen innehåller regler och gränsvärden för fosfor, ammoniumkväve och 
sju olika metaller när avloppsslam sprids på åkermark. 
Naturvårdsverket har lämnat ett förslag om förnyade föreskrifter till regeringen. Det nya 
förslaget innebär enligt Maria Persson9 i princip att Revaq-certifieringen blir bindande 
enligt lag. Förslaget innehåller även gränsvärden för vissa organiska föreningar, som 
PFOS, dioxin och klorparaffiner (Naturvårdsverket, 2013). 
Detta skedde dock 2013 och sedan dess har det varit tyst. Enligt Gunnesby10 vet inte 
Naturvårdsverket själva vad som sker just nu. Enligt andrahandsuppgifter till Gunnar 
Thelin11 ska regeringen vänta på beslut från EU angående godkända gödselfraktioner, 
men detta är inget jag kunnat bekräfta. 

Övriga regleringar  
Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ger 
kommunfullmäktige rätt att meddela generella föreskrifter som slamanvändning inom 
detaljplanelagt område, förbjuder ändringar av avloppsreningsverk som kan ge upphov 
till störningar utan tillstånd och reglerar mellanlagring av slam (Tiderström, 2008). 
Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll reglerar hur 
avloppsreningsverkens egenkontroll ska utföras. Där ställs krav på att en årlig 
miljörapport ska skickas till tillsynsmyndigheten, att verksamheten kontinuerligt värderar 
risker för skada på miljö och hälsa, att en förteckning på vilka kemiska produkter som 
används upprättas med mycket mera (Tiderström, 2008). 

§20 i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, 
införsel och utförsel av kemiska produkter reglerar hur mycket metaller slam som används 
i jordbruket får innehålla (Sveriges riksdag, 2017c). 
Lagen om offentlig upphandling reglerar hur skattefinansierade inköp ska gå till. 
Grundtanken med lagen är att kommuner och statliga organisationer ska vara 
återhållsamma med skattemedel och inte gynna någon otillbörligt. 
Upphandlingsunderlagen kan dock ställa krav vad gäller exempelvis energianvändning 

                                                
8 Europe Direct Contact Center. Mailkonversation den 15 maj, 2017. 
9 Maria Persson, VA-strateg MittSkåne Vatten. Intervju den 22 mars, 2017. Södergatan 28, Höör. 
10 Ulrika Gunnesby, jurist Naturvårdsverket. Mailkonversation via kundtjänst, den 12 maj, 2017. 
11 Gunnar Thelin, VD Ekobalans. Intervju den 3 april 2017. Scheelevägen 22, Lund. 
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och utsläppskrav inom reningsverk (Sveriges riksdag, 2017d). Men lagen har även fått 
kritik för att vara diskriminerande mot mindre företag som inte har samma möjligheter 
att lägga tid på att utforma offerter som större (Olsson, 2012). 

EU:s förordning om CE-märkta gödselprodukter Europakommissionen har föreslagit för 
Europaparlamentet och Europeiska rådet att förordningen om CE-märkta 
gödselprodukter ska ersättas av en ny förordning, som en del i EU:s handlingsplan för 
cirkulär ekonomi. Tanken är att även återvunna och organiska restmaterial ska godkännas 
som gödningsmedel, förutom mineralgödsel. Regeringen ställde sig i april 2016 
preliminärt positiva till förslaget, som inte innefattar slam (Sveriges riksdag, 2017e). 

Revaq  

För att ge konsumenter, lantbrukare, livsmedelsföretag och reningsverk en garanti för att 
det slam som används inte är farligt införde 2008 branschorganisationen Svenskt Vatten, 
tillsammans med LRF, Lantmännen och Svensk dagligvaruhandel och i samarbete med 
Naturvårdsverket, en certifiering som heter Revaq (Svenskt vatten, 2013). Certifieringen 
ställer krav på högsta innehåll av 60 olika ämnen i slammet, men verksamhetsutövare 
som vill bli certifierade måste även åta sig att utföra uppströmsarbete för att förbättra 
kvaliteten överlag på det inkommande avloppsvattnet, ansvara för fullständig spårbarhet 
och dokumentation med mera (Revaq, 2016).   

Närmare 90 procent av allt slam som sprids idag är Revaq-certifierat enligt Finnson12. 
Revaq har ett så kallat månggenerationsperspektiv. Enligt Finnson12 innebär det att 
slammet ska kunna spridas i 500 år utan att det ger några effekter för framtida 
generationer. Mer konkret uttryckt innebär det att inga av de ämnen som sprids ska under 
dessa 500 år ha hunnit dubbleras i marken, det vill säga det ska inte ske någon anrikning 
av metaller eller andra ämnen på grund av slamspridningen. 

Det finns en farhåga för att kommunerna i framtiden inte kommer att klara de hårda krav 
som Revaq ställer, med allt lägre tolererade gränsvärden. Thelin samt Andersson har 
uttryckt oro för att reningsverken inte kommer ha någon möjlighet att nå de gränsvärden 
som ställts upp för exempelvis kadmium respektive silver under de kommande åren, då 
gränsvärdena hela tiden skärps. Finnson poängterar dock att Revaqs gränsvärden är en 
levande diskussion på Svenskt vatten och kan komma att ändras med argumentet att om 
ingen når upp till de ställda kraven kommer inte heller något kretslopp att uppnås, vilket 
är Revaqs yttersta mål.  

 
  

                                                
12 Anders Finnson, miljöexpert Svenskt vatten. Telefonintervju den 18 maj, 2017. 
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Tekniker för näringsåtervinning  
Idag har de flesta reningsverk i Sverige ungefär samma uppbyggnad, med först mekanisk 
rening, därefter biologisk följt av en kemisk fällning och avslutningsvis eventuellt ett 
slutpoleringssteg.  

Men även om särskilda tekniker för näringsåtervinning ännu inte fått något större 
genomslag finns det många exempel på hur de skulle kunna utformas. 

I detta kapitel går jag igenom vilka olika metoder för näringsåtervinning som används 
och finns tillgängliga idag samt dess för- och nackdelar. Denna översikt tar upp några 
tekniker men ska inte ses som komplett. Enligt Carlsson et al. (2013) är det rimligt att tro 
att nya och förbättrade tekniker kommer att dyka upp inom ett par år, eftersom det pågår 
mycket forskning inom området. 

De presenterade teknikerna fokuserar främst på fosforåtervinning. Det finns även en 
mängd metoder som syftar till att minska mängden vatten eller organiskt material i 
restströmmarna eller göra dem fria från smittor, exempelvis rötning, avvattning, 
kompostering och hygienisering. Dessa tekniker ingår inte i denna genomgång som 
istället fokuserar på själva näringsåterföringen. 

Slamspridning 
Fram till 1800-talet, när avloppssystemen började utvecklas samlades allt avlopp och 
avfall från städerna i gropar för att sedan spridas på de närliggande åkrarna 
(Naturvårdsverket, 2013). Att sluta kretsloppet genom att sprida våra fekalier och vår urin 
på jordbruksmarken är alltså en tradition med långa anor.  

Men idag är spridning av slam på våra åkrar en kontroversiell fråga eftersom slammet nu 
innehåller tungmetaller och ämnen som kan vara farliga.  

Slammet är den fasta blandning av näringsämnen, organiskt material och i princip allt 
annat som spolas ner i våra avlopp. Processen innan slammet sprids ser lite olika ut 
beroende på vilket reningsverk det handlar om. Men det vanligaste vid reningsverk som 
tar emot vatten från 5 000 – 10 000 personekvivalenter är att slammet först förtjockas, för 
att sen rötas och därefter avvattnas. Vissa reningsverk kalkar slammet istället för att röta 
det. Vissa verk hygieniserar även sitt slam, exempelvis genom långtidslagring. 
Hygienisering innebär att man sänker slammets innehåll av smittoämnen (Svenskt vatten, 
2013). Exempelvis försvinner salmonellabakterier efter att slammet lagrats i sex månader, 
enligt Finnson13. 

Vanligtvis får sedan lantbrukarna hämta slammet gratis för att sprida det på sina åkrar, 
men det förekommer också att bönderna får även själva utkörningen av slammet gratis. 
Idag sprids cirka en fjärdedel av allt slam i Sverige på åkrarna (Finnson13). 
Enligt Persson14 märker bönderna av att den mark som gödslats med slam är mycket 
bättre, jämfört med de områden där man endast tillfört konstgödsel, eftersom man med 
slamspridningen även tillför kol och mullämnen. Det bekräftas av Svenskt vatten (2013) 
som även konstaterar att miljöriskerna med att sprida slam är små, vetenskapligt sett, så 
länge de regler som finns följs.  

 

                                                
13 Anders Finnson, miljöexpert Svenskt Vatten. Telefonintervju den 18 maj, 2017. 
14 Maria Persson, VA-strateg MittSkåne Vatten. Intervju den 22 mars. Södergatan 28, Höör. 
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Men det finns de som inte håller med. Ett exempel är Naturskyddsföreningen som i sin 
rapport ”Avlopp på våra åkrar – en rapport om miljögifter i slam” (okänt årtal) konstaterar 
att ” Åkern har blivit en hållplats för kemikaliesamhällets avlopp. Det medför risker för 
både vår hälsa och för den biologiska mångfalden.” 
Slamspridning är det enklaste och mest kostnadseffektiva sättet att luta kretsloppet av 
näringsämnen, men spridningen sker endast på mark med odling av spannmål, oljeväxter 
eller energigrödor. Kravodlarnas regelverk och EU-förordningen om ekologisk odling 
tillåter dock inte slamgödsling (Svenskt vatten, 2013). 
Idag sker slamspridning främst i de södra delarna av landet. Norr om Uppsala är 
djurhållning vanligare och djurgödsel används istället under tiden som slammet istället 
används till anläggningsjord i större utsträckning, enligt Finnson14. 

Bioleaching 
Bioleaching är en process som använder oxiderande bakterier för att laka ur metaller och 
fosfor i slammet. Det finns även varianter med bakterier som tar upp fosforn men inte 
metallerna. Biomassan avskiljs och fosforn kan sedan utvinnas från denna (Andersson et 
al., 2014). Bioleaching har också använts i gruvindustrin som ett alternativ till att smälta 
metallerna men hade nackdelen att det gick alltför långsamt även om det var en relativt 
billig och miljövänlig process (Python mining consultant, 2017). 

Struvitutvinning 
Genom att tillsätta magnesium och höja pH till 9–10 kan struvit, NH4MgPO4, utvinnas 
från en vätska med lösta fosfatjoner enligt nedanstående formel (Ganrot, 2010): 
 
NH4 (aq) + Mg (aq)+ PO4 (aq) + 6H20 à NH4MgPO4 * 6H20 (s) 

Beroende på vilken metod som används kan struvit fällas ut ur returslam, slamvatten eller 
rejektvatten. Exempel på företag som arbetar med detta är PHOSTRIP, PRISA och 
Ekobalans. Ekobalans utför även en ammoniakstrippning av rejektvatten och framställer 
därefter ammoniumsulfat genom en behandling med svavelsyra. De blandar och 
granulerar därefter struvit och ammoniumsulfat för att skapa en gödselprodukt som kan 
användas direkt i lantbrukarnas maskiner och på så sätt sluta kretsloppet (Carlsson et al., 
2013 samt Thelin15, 2017). 
Nackdelen med struvitutvinning ur rejektvattnet är att det bara går att applicera på 
reningsverk med biologisk fosforrening. (Svenskt vatten, 2013) Vid kemisk fällning 
binds fosforn alltför hårt till fällningskemikalierna. Idag har majoriteten av de svenska 
reningsverken kemisk fällning (Thelin15). 

Kristallation 
Struvit kan även bildas genom att rejektvatten från rötat slam behandlas med 
magnesiumklorid och natriumhydroxid eller magnesiumhydroxid i en särskild 
kristallisationsreaktor. Kristallisation kan även ske på en fluidiserad bädd. Även här 
behöver rejektvattnet komma från ett reningsverk där biologisk fosforrening används. 
Företag som arbetar med kristallisation är exempelvis OSTARA, PHOSNIX och 
CRYSTALACTOR (Carlsson et al., 2013). 

                                                
15 Gunnar Thelin, VD Ekoblans. Intervju den 3 april. Scheelevägen 22, Lund. 
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Adsorption 
Adsorption innebär att ett ämne vidhäftar något annat. PROPHOS, RECYPHOS och 
BIOPTECH är tre metoder som bygger på detta tillvägagångssätt. Avloppsvatten får rinna 
igenom adsorptionsmoduler i en tank eller blandas med kalcium-silikat-hydrat i reaktor. 
Adsorptionsmodulerna bytts sedan ut med jämna mellanrum. PROPHOS, metoden med 
kalcium-silikat-hydrat genomförs batchvis (Carlsson et al., 2013). 

Jonbytesteknik 
Både kväve och fosfor kan även fångas ur avloppsvatten med hjälp av jonbytare. Då 
passerar vattnet en stor massa i två cylindrar där fosfatjoner respektive ammoniumjoner 
fångas upp. När massan mättats behöver den återställas med bikarbonatlösning respektive 
koksaltslösning (Thelin16). Ekobalans använder sin jonbytesteknik i kombination med 
sina metoder eco:P, eco:N och eco:S för att erbjuda reningsverk en helhetslösning som 
dels renar avloppsvattnet och dels skapar gödningsmedel och jordförbättrande biokol. 
Kombinationen av metoder som de kallar återvinningsverk, skulle göra 
kvävereningssteget i reningsverken onödigt, enligt Thelin16. 

Förbränning av slam 
Förbränning av slam har fördelen att man destruerar de farliga ämnen och tungmetaller 
som finns i slammet samt slipper hantera det. Nackdelen är att det inte blir något kretslopp 
om man inte utvinner näringsämnena antingen innan slammet förbränns eller ur askan 
som blir över. Dessutom går man miste om de mullbildande ämnen som är bra för 
jordkvaliteten i åkermark. I Köpenhamn bränns idag allt slam, men i väntan på 
utvecklingen av teknik som kan utvinna näringsämnena ur askan, läggs den på lagring 
(Finnson17). 

Skulle vi börja bränna allt slam i Sverige skulle det ta 5–20 år att bygga upp kapaciteten 
som behövs. För det enskilda hushållet skulle det innebära en höjning av VA-taxan med 
150–200 kr/år. Idag har hushållen en genomsnittlig kostnad för vatten och avlopp på 
3 000 – 5 000 kr/år (Svenskt vatten, 2013). 
Det finns en mängd olika tekniker för hur man skulle utvinna fosfor ur slamaska.  Man 
kan använda olika metoder för att laka ur näringsämnet, men också frigöra fosfor genom 
att hetta upp askan. Advanced SEPHOS, PASCH, BIOLEACHING och Easy mining är 
exempel på företag som använder olika metoder för att laka ur näringsämnet. ASH DEC 
och MEPHREC är tekniker som frigör fosfor genom att hetta upp askan. 

Källsorterande system 
Källsorterande system innebär att man sorterar matavfall eller klosettvatten skilt från 
andra avfallsfraktioner för att klara skarpare gränsvärden för utsläpp till vatten eller 
möjliggöra ett kretslopp av näringsämnen. Genom att sortera urin och fekalier, som är 
rikt på näringsämnen och organiskt material men har relativt liten flödesvolym, från 
BDT-vatten (bad-, tvätt- och duschvatten), vilket har de omvända proportionerna, kan 
strömmarna behandlas separat i reningsverket. Det här ger bättre nytta i form av 
näringsåtervinning och bättre biogasutbyte (Kärrman et al., 2017). 

                                                
16 Gunnar Thelin, VD Ekobalans. Intervju den 3 april, 2017. Scheelevägen 22, Lund. 
17 Anders Finnson, miljöexpert Svenskt vatten. Telefonintervju 18 maj, 2017. 
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Enligt Kärrman et al. (2017) finns det få erfarenheter av att transportera klosettvatten i en 
separat ledning, men de erfarenheter som finns är goda. Att utvinna näringsämnen ur 
separerat klosettvatten är ett hittills outforskat område, främst på grund av att marknaden 
för de här produkterna än så länge är begränsad. 
Det planeras bland annat för källsorterande system i Helsingborgs nya stadsdel H+. Där 
installeras matavfallskvarnar i köket och vakumtoaletter i badrummet. Bad, tvätt och 
duschvatten sorteras i en separat ledning (H+ stadsförnyelseprojekt, 2016). 

Exempel på företag och varumärken inom 
näringsåtervinning 
I följande avsnitt tar jag upp några exempel på företag och varumärken som är inriktade 
på näringsåtervinning av främst fosfor från avloppsvatten och slam. Listan ska på intet 
sätt ses som komplett utan ger endast en översiktlig bild. 

Ash Dec 
Ash Dec är en termisk-kemisk process som utvinner fosfor ur förbränt slam. Processen 
innebär att fosforn i askan omvandlas till växttillgängliga natriumkalciumfosfater genom 
reaktion med natriumsulfat vid en temperatur på mellan 900 – 1 000 grader Celsius. 
Flyktiga tungmetaller förångas och fångas in i gasfasen. Nackdelen med Ash Dec är att 
det krävs mycket energi. Energibehovet kan dock minskas om processen integreras i en 
existerande förbränningsanläggning. Asch Dec har utvecklats i samarbete mellan 
miljöteknikföretaget Outotec och BAM Federala institutet för materialforskning och -
testning. Ototec och BAM har patentet för Ash Dec tillsammans (P-rex, 2015). 

Bioptech/Ecofiltration/Svensk Avloppsrening AB 
Det svenska företaget Bioptech växte kraftigt under 2015 vilket ledde till att dess olika 
verksamheter delades upp under 2016. Reningsverksverksamheten förflyttades till ett 
eget fristående bolag, Svensk avloppsrening AB, under tiden som Bioptech renodlades 
till att arbeta med företagets filterteknik och bytte namn till Ecofiltration (Ecofiltration, 
2017). 
Ecofiltration använder adsorption i ett filtermaterial som de kallar Polonite, som kan 
användas som fosforfilter i alla slags reningsanläggningar. Bland annat använder Svensk 
avloppsrening filtret i sina minireningsverk som säljs till privatkunder (Svensk 
avloppsrening, 2017).  Företaget riktar sig främst till kunder med enskilda avlopp 
(Carlsson et al., 2013). 

Tekniken grundar sig på ett naturligt fosforabsorberande material som är kalcium- och 
kiselhaltigt. Materialet förpackas i en säck som det avslammade och biologiskt 
behandlade avloppsvattnet får passera. Metoden kan användas även i områden där 
tillståndsmyndigheterna ställer krav på 90 procents rening av fosfor men då måste säcken 
bytas ut med två års mellanrum. Det mättade materialet kan sedan användas som 
fosforgödningsmedel (Carlsson, 2013). 

Easy mining 
Easy minings metod är en process med flera olika steg av urlakning och separation för att 
utvinna ren ammoniumfosfat från slamaska. Det krävs en anläggning som kan ta ut 
10 000–20 000 ton aska varje år för att metoden ska vara lönsam. Förutom 
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ammoniumfosfat ger processen fällningskemikalier som kan återanvändas i 
reningsverken, samt gips (Carlsson et al., 2013). 
Sedan mars 2014 är Easy mining en del av Ragn-Sellskoncernen (Ragn-Sells, 2017) . 

Ekobalans 
Ekobalans är ett svenskt miljöteknikföretag som har sitt ursprung i forskning vid Lunds 
universitet. Företagets affärsidé är att bygga och driva anläggningar som är baserade på 
deras egna patenterade processer för att utvinna kväve och fosfor ur näringsrika 
restflöden. De vänder sig till reningsverk, biogasindustrin, livsmedelsindustrin och 
jordbruket (Ekobalans, 2017a). 
Ekobalans har tre olika tekniker som de kallar eco:N, eco:P och eco:S (Ekobalans, 2017b, 
2017c samt 2017d). 
Eco:N är tekniken som möjliggör återvinning av kväve genom att omvandla kväve till 
ammoniumsulfat i fast form. 
 

 
Figur 5: Modell över hur Ekobalans utvinner kväve som ammoniumsulfat ur kväverik 
vätska. Figur använd med tillstånd från Inger Valeur, processutvecklare Ekobalans. 

 
Eco:P är tekniken som möjliggör återvinning av fosfor genom att omvandla fosfor till 
struvit, NH4MgPO4. 

 
Figur 6: Modell över Ekobalans teknik för att utvinna fosfor som struvit ur restflöden. 
Figur använd med tillstånd från Inger Valeur, processutvecklare Ekobalans. 

 
Eco:S är omvandlingen av organiskt material till biokol via pyrolys (Ekobalans, 2017 d). 
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Figur 7: Modell över Ekobalans teknik att omvandla organiskt material till biokol, fri 
från kadmium. Figuren använd med tillstånd från Inger Valeur, processutvecklare 
Ekobalans. 

 
Enligt företagets VD, Gunnar Thelin18, har företaget tidigare erbjudit lösningar för att ta 
ut fosfor och kväve med hjälp av eco:P och eco:N ur reningsverkens rejektvatten, det vill 
säga det vatten som avskiljs från slammet och återförs till det biologiska reningssteget. 
Koncentrationen av fosfor och kväve är cirka15-20 procent i rejektvattnet, under tiden 
som den är alldeles för låg i primärströmmen för att det skulle vara ekonomiskt 
försvarbart att använda tekniken där. Men eftersom intresset får utvinning av 
näringsämnen varit svalt hos kommunerna, som till största del använder kemisk 
fosforrening där företagets teknik inte går att applicera, har Ekobalans istället siktat in sig 
på andra, privata branscher – främst livsmedelsföretag som också har stora restflöden 
men större incitament att ta tillvara på dessa.  
Enligt Thelin18, arbetar företaget nu dock med en mer användbar lösning som även skulle 
kunna användas i reningsverkens primärströmmar. I den nya varianten är 
jonbytestekniken central. Genom att installera två jonbytare som fångar kväve respektive 
fosfor efter det biologiska reningssteget kan både kväve och fosfor tas tillvara och 
återvinnas, med eco:P respektive eco:N, för att exempelvis användas i konstgödsel.  
Företagets senaste projekt kallar de återvinningsverk. Namnet är en blinkning till det 
faktum att det finns pengar för reningsverken att tjäna på att ta tillvara näringsämnen ur 
avloppsvattnet istället för att bara se dem som något ont som måste hanteras. 

MEPHREC 
Varumärket MEPHREC står för Metallurgical Phosphorous Recycling. Metoden går ut 
på att man, i närvaro av syre, förgasar fosforinnehållande material, exempelvis 
avloppsslam, i en metallurgisk process. Slammet avvattnas, torkas och briketteras innan 
det läggs in i ugnen. Askans komponenter smälts vid cirka 2 000 grader Celsius, då den 
fosforrika och flytande slaggen separeras från järnmetallegeringarna. Fosforn får därefter 
stelna i ett vattenbad och omvandlas då till en form som är tillgänglig för växterna att ta 
upp. Processen är energikrävande och görs med fördel i anslutning till annan förbränning, 
exempelvis en kraftvärmeanläggning. MEPHREC har använts i en teststudie i Freiberg, 
Tyskland 2008/2009. Just nu utvärderas tekniken i en pilotanläggning i staden Nürnberg, 
Tyskland – ett projekt som beräknas utvärderas i mitten av 2017 (Grüner et al., okänt 
årtal). 

SEPHOS 
SEPHOS står för Sequential precipitation of phosphorus. Det är en metod som använder 
askan efter förbränt slam för att utvinna fosfor. Askan blandas med svavelsyra varefter 
                                                
18 Gunnar Thelin, VD Ekobalans. Intervju den 3 april, 2017. Scheelevägen 22, Lund. 
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de olösliga ämnena tas bort. Därefter höjs pH på filtratet vilket framkallar en fällning. 
Avslutningsvis kan fällningen, som är rik på fosfor men fri från tungmetaller, 
återanvändas. Metoden kan även tas ett steg längre, och kallas då advanced SEPHOS. Det 
innebär att fällningen behandlas alkaliskt för att separera fosforn som kalciumfosfat under 
tiden som aluminiumet kan återanvändas som fällningsmedel (Schaum et al., okänt årtal). 
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Intervjuer 
Intervjuer har genomförts med olika aktörer som arbetar med reningsverk och 
näringsåterföring på olika sätt. Alla intervjuer återfinns utskrivna i bilagor i slutet av detta 
dokument. I detta avsnitt ger jag en kort sammanställning av det viktigaste som kom fram 
under intervjuerna.  

Gunnar Thelin, VD Ekobalans 
Gunnar Thelin är grundare av företaget Ekobalans, vars affärsidé är att erbjuda 
lösningar för att utvinna näringsämnen, främst fosfor och kväve, ur restströmmar från 
biogasproduktion, livsmedelsproduktion samt avloppsreningsverk. Intervjun 
genomfördes via ett personligt möte den 3 april 2017. Den finns inte inspelad men 
anteckningar återfinns i bilaga 1. 

Thelin börjar med att berätta om hur hans företag kom till efter att han disputerade på 
granars näringsförsörjning vid Lunds universitet år 2000. I sitt arbete insåg han hur dåligt 
system för näringsåterföring fungerade och tog fasta på kretsloppstanken, vilket ledde 
vidare till att företaget Ekobalans startades.  

Han menar att det kommer att ta tid att få till en kretsloppstanke inom reningsverken 
eftersom man idag inte ifrågasätter hur reningen sker från början, det vill säga på samma 
sätt som sedan verken byggdes på 1960-talet. Då såg man avloppsvattnet som ett problem 
som måste hanteras istället för en värdefull resurs som kan återvändas. Och så är det än 
idag.  
Thelin argumenterar att vidare att reningsverken måste få ett utökat uppdrag i att de ska 
återvinna en viss andel fosfor och en viss andel kväve, för att någon förändring ska 
komma ske. Enligt Thelin krävs ingen ändrad lagstiftning för att kunna införa detta, utan 
endast skrivas i regleringsbrevet till länsstyrelserna från regeringen. 
Förutom företagets tekniker eco:P, som syftar till att återvinna fosfor och eco:N, som 
syftar till att återvinna kväve från avloppsvattnet har Ekobalans även en teknik för att 
omvandla slam till biokol som de kallar eco:S. Dessa tre tekniker, i kombination med 
jonbyten, vill Ekobalans kombinera för att erbjuda en kretsloppslösning till reningsverk 
och andra verksamheter med restflöden. Kombinationen kallar de återvinningsverk 
(istället för reningsverk) och vattnet som ska renas kallas resursvatten (istället för 
avloppsvatten).  
All biomassa som byggs upp i reningsverken är, enligt Thelin, ett problem mer än en 
tillgång. Han tror inte att det går att rena slammet så pass mycket att det är ok att sprida 
på åkermarken. Det beror bland annat på att kvoten mellan kadmium och fosfor i slammet 
som är godkänd för att slammet ska Revaq-certifieras sänks för varje år och är nu nere på 
en så pass låg nivå att det är svårt att komma åt det sista. Enligt Thelin finns det inte en 
chans att kommunernas slam blir så rent att de klarar de framtida Revaq-kraven.  
Enligt Thelin har företaget Ekobalans tidigare riktat in sig på avloppsreningsverk men har 
på senare år istället fokuserat på livsmedels- och biogasindustrin. Att rikta in sig på den 
privata sektorn har flera fördelar, enligt Thelin; parterna behöver inte ta hänsyn till lagen 
om offentlig upphandling, det finns incitament till att tjäna pengar på näringsåtervinning 
och frågan om kundförtroende blir allt större inom den här branschen, varför 
miljöinvesteringar lönar sig.  
Anledningarna till att kommunerna inte jobbar mer med näringsåterföring idag är, enligt 
Thelin, dels att de har ett tydligt uppdrag i att rena vattnet, inte återföra näringsämnen, 
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och dels att Revaqcertifieringen står i vägen. Tar man ut näringsämnen i flödet blir Cd/P-
kvoten i slammet sämre och kan inte spridas. Han upplever även att det finns kulturella 
anledningar, att politiker och miljöstrateger han pratat med till en början varit engagerade 
men sedan återvänt nedslagna efter att talat med de kommunala vattenbolagen. De känner 
att de inte når fram och kan ändra eller utöka fokus från huvuduppdraget som är att rena 
vattnet.  

Carl-Johan Legetth, affärsområdeschef, Malmberg Water AB 
Carl-Johan Legetth är affärsområdeschef på Malmberg Waters om jobbar med att 
tillverka och utforma reningsverk. Intervjun genomfördes via personligt möte den 18 
april 2017. Den finns inspelad och utskriven i bilaga 2. 

Legetth börjar med att berätta om Malmberg som har gamla anor. Företaget startades för 
över 150 år sedan då behovet av rent dricksvatten var stort. De borrade brunnar och 
byggde så småningom Sveriges första vattenverk. I Yngsjö där huvudkontoret ligger finns 
många skär- och svetsmaskiner som konstruerar delar till vattenverk runt om i landet, 
även om mycket av delarna byggs på plats. När det gäller reningsverkssidan är Malmberg 
Water entreprenör och erbjuder även totalentreprenad, men de bygger inte reningsverken 
själva. 
När det gäller vattenrening är Malmberg endast aktiva i Norden och just nu är det, enligt 
Legetth, helt galet på den svenska marknaden. Många kommuner vill bygga om eller 
renovera sina reningsverk. Att detta sker just nu tror han beror dels på att många verk är 
utslitna men också på att medvetenheten om dricksvattenkvaliteten höjts efter larm om 
otjänligt vatten i exempelvis Östersund och nu nyligen i Lund. Det finns även en aspekt 
med klimatförändringarna som innebär att avsaltningsverk efterfrågas på flera håll. Även 
ytvattnet får sämre kvalitet när det kommer häftiga skyfall. Mer organiskt material i 
vattnet gör att grogrunden för tillväxt ökar och klorifiering kan behövas.  
Just nu och framförallt det senaste dryga året har Malmberg Water fått många 
förfrågningar från framförallt kommuner som vill bygga om eller renovera. ”Alla vill 
göra allt samtidigt”, som Legetth utrycker det. På frågan om näringsåterföring är något 
som kommunerna brukar inkludera i upphandlingsunderlaget svarar Legetth att 
reningskrav på flödet al.ltid finns med och ibland krav på energianvändningen. Men 
återföringskrav för fosfor och kväve är aldrig något han sett, däremot har det funnits 
exempel på där biologisk fosforrening gett extrapoäng. Enligt Legetth är det bäst teknik 
och bäst ekonomi som avgör vilket företag som får uppdraget och då finns det inte 
utrymme för några andra lösningar. De föreslår inte heller exempelvis näringsåterföring 
själva eftersom det inte finns något incitament för dem att göra det. Om inte kunden ställer 
krav gör det inte det själva heller eftersom det förmodligen skulle leda till att det blev 
dyrare vilket skulle innebära att de skulle förlora upphandlingen. 
Skulle det ställas högre krav på reningsverken i framtiden tror Legetth att det snarare 
skulle innebära krav på läkemedelsrening än återföring av näringsämnen. Ska det ske 
någon förändring måste lagkrav ställas, enligt Legetth, som också påpekar att om det inte 
funnits några lagkrav alls hade det inte heller funnits några reningsverk idag. Vidare 
menar han att det samtidigt skett en förändring genom att media rapporterat om vad som 
kan hända, att larmen från Östersund kommit. Det har inneburit att det finns en högre 
acceptans för att det kostar att rena dricks- och avloppsvatten, vilket innebär att 
politikerna blir mer villiga att höja VA-taxan. Tidigare var det en död fråga, ingen 
politiker ville gå till val på höjd VA-taxa. Och VA-taxorna behöver höjas om 
kommunerna ska kunna modernisera och bygga nya vatten och reningsverk. 
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Linda Holm, VA-strateg, Karlshamns kommun  
Linda Holm är VA-strateg i Karlshamns kommun. Intervjun genomfördes via frågor som 
mailades till Linda Holm. Mailkonversationen finns i sin helhet i bilaga 3. 
Karlshamns kommun har två reningsverk, ett större på Sternö och ett mindre i Mörrum. 
Det i Mörrum är över 50 år gammalt och ska läggas ner. Vatten som tidigare renades i 
Mörrum ska nu istället föras till det större reningsverket på Sternö. I samband med detta 
kommer reningsverket i Sternö att behöva ett nytt tillstånd. Kommunen väntar sig, enligt 
Linda Holm, att de krav som ställs i det tillståndet kommer att ligga i absolut framkant 
när det gäller miljöpåverkan, både avseende vad som släpps ut och hur de förebygger 
eventuella risker. Eventuellt kommer kommunen även att sätta högre krav på rening än 
vad som formuleras i tillståndet, men det kommer i så fall att handla om ytterligare 
reningssteg och inte skarpare gränsvärden.  

Slammet från reningsverken i Karlshamns kommun är idag Revaq-certifierat och sprids 
på de närliggande åkrarna. Förutom detta sker ingen näringsåterföring i kommunen. Men 
enligt Holm har det diskuterats om att separera avloppsvattnet i olika fraktioner, 
exempelvis att skilja på grå- och svartvatten. Men det har ännu inte hänt något eftersom 
det finns både juridiska, sociala, praktiska och ekonomiska hinder på vägen. Enligt Holm 
är det största hindret för näringsåterföring inom kommunerna att vi spolar ner sådant som 
inte ska finnas i avloppsvattnet. Med ett renare avloppsvatten hade även slammet kunnat 
användas till mer. 

Holms personliga åsikt är att hon tror att avloppsvatten kommer att utvecklas mer mot att 
man utvinner näringsämnen ur det. Klimatförändringarna har redan medfört att det renade 
vattnet inte förs till recipienten utan för att stötta och skapa befintliga vattenresurser. 
Holm tror att det i framtiden kommer lagkrav på mer rening av exempelvis läkemedel 
men även andra parametrar såsom uppströmsarbete och kompensation för den 
miljöpåverkan som sker. Detta kommer, enligt Holm, i sin tur att innebära att brukandet 
av vatten blir betydligt dyrare. Avslutningsvis säger hon att hon tror att avloppsvatten 
kommer att ses som en resurs i framtiden, inte något som är föremål för kvittblivning.  

 

Marc Hallgren, miljöhandläggare Länsstyrelsen i Skåne län 
Länsstyrelserna är de myndigheter som ger tillstånd och utövar tillsyn på de flesta 
reningsverk. Marc Hallgren är en av tre miljöhandläggare inom reningsverk på 
Länsstyrelsen i Skåne län. Hans jobb är främst att utöva tillsyn på de reningsverk som 
han har tilldelade sig. Intervjun genomfördes vid personligt möte på Länsstyrelsen i 
Skåne län den 21 april 2017. En utskrift av intervjun finns i bilaga 4. 

Hallgren konstaterar att det just nu finns många regeringsuppdrag och utredningar som 
undersöker om det finns fler ämnen som det ska tas hänsyn till och om kraven ska skärpas 
när det gäller vad reningsverken får släppa ut i recipienten. Nya riktlinjer har varit på 
gång länge utan att något skett. Men samtidigt innebär skärpta krav på vad som får släppas 
ut även att mängden näringsämnen i slammet minskar, vilket gör det mindre lämpat för 
slamspridning eftersom det blir svårare att uppfylla Revaq-certifieringen. Så det är två 
mål som går emot varandra. 
Hallgren berättar vidare att det inte finns någon anmälningsplikt för att sprida slam, 
däremot ställs det krav på att den som sprider slammet ska veta vad som finns i slammet 
samt hur mycket metaller som får spridas per hektar. I dagsläget finns det bara krav som 
gäller metaller, men i rapport 6580 från Naturvårdsverket talas det även om exempelvis 
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PFOS. När det gäller återföring av näringsämnen är det idag bara slamspridning som 
används, enligt Hallgren. Även deponi och förbränning används för att ta hand om 
slammet, men då återförs inte näringen. På frågan om det finns något incitament för 
kommunerna att arbeta med näringsåterföring säger Hallgren att det inte finns något som 
säger att fosfor ska återföras, utöver att ämnet är en bristvara.  

Enligt Hallgren har många reningsverk haft samma delar i trettio år, många byggs därför 
ut, byggs om och förbättras nu. Men tekniken som sådan är ofta densamma. Ska man rena 
även för mikroplaster, läkemedel eller PFOS krävs ytterligare reningssteg.  
Hallgren berättar att exempelvis Ängelholm nyligen fått tillstånd att bygga ut sitt 
reningsverk. Tillståndet innehåller bland annat gränsvärden för kväve, fosfor och BOD 
men även krav på att buller och lukt ska undvikas. Just nu är det många kommuner som 
bygger ut och då krävs det även att reningsverken dimensioneras för den ökande 
befolkningen.  

Hallgren konstaterar vidare att de regler och förordningar som finns är över tjugo år gamla 
och att det behövs ett omtag nu.  

Henrik Held, marknadschef på Veolia Water Technologies 
Henrik Held arbetar med marknadsföring på konsultfirman Veolia Water Technologies, 
som är med om att bygga Borås nya reningsverk. Intervjun genomfördes via Skype. Den 
finns inte inspelad, men nedtecknad i bilaga 6. 
Det nya reningsverket kommer att användas av 150 000 personekvivalenter, men 
dimensioneras så att det kan hantera 210 000 personekvivalenter.  
Veolia är ansvariga för driften av 4 000 vattenverk och 3 000 reningsverk runt om i 
världen. De har stor erfarenhet i att exempelvis välja rätt form på bassängerna samt välja 
rätt teknik för rätt förhållanden, exempelvis ytmässigt. Borås reningsverk kommer att ha 
beredskap för om det kommer in mer vatten än normalflödet. Bygget av reningsverket 
pågår nu och kommer att tas i drift under 2018. Borås energi och miljö har en webbkamera 
där man kan följa bygget live. 
Held berättar att upphandlingen för Borås reningsverk delades upp i två faser; vattenfasen 
och slamfasen där Veolia Water Technologies blev tilldelade vattenfasen och Purac 
slamfasen. Enligt Held kan det innebära problem med översikten.  

Borås kommun uttryckte en önskan om biologisk fosforrening i reningsverket, för att 
spara på kemikalier. För att ha kontroll över de olika processerna i reningsverket används 
ett processoptimeringsverktyg som heter Star. Genom att titta på kontinuerliga mätare för 
pH, turbiditet, suspenderat material och så vidare kan processerna anpassas efter vilket 
avloppsvatten som kommer in till verket. Kommer det exempelvis in mer slam som kan 
producera biogas tillsätts mer fällningskemikalie, under tiden som kemikalierna stryps 
helt om det kommer in för lite partiklar. Enligt Held används detta programmet 
framförallt i Danmark men även Borås tidigare reningsverk, Gässlösa, har det. 

Anledningen till att Borås bestämde sig för att bygga ett nytt reningsverk var, enligt Held, 
att det förra var så gammalt att det inte var ekonomiskt försvarbart att renovera det. 
Dessutom ville kommunen samla avfall, värme och avlopp på samma ställe för att kunna 
spara transporter och jobba med energibalanser. 

Enligt Held är intresset för att renovera och bygga nya reningsverk just nu jättestort i de 
olika kommunerna. Framförallt pekar han på det faktum att reningsverk ofta ligger på 
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attraktiva platser nära vattnet och när städerna växer lönar det sig för kommunerna att 
sälja den marken och istället bygga ett nytt renings- eller vattenverk längre bort. 
Men han menar också att det handlar om att de flesta reningsverk är byggda på 1960- och 
70-talen. Hade de underhållits mer regelbundet hade de kanske kunnat hålla i några år 
till, men kommunerna har inte haft möjligheten att stoppa undan pengar på ett konto för 
att spara. Enligt Held kan kommunerna inte ta ut mer än tio procent på VA-taxan för att 
renovera och bygga nytt. Det är först på senare år man kunnat bilda kommunala bolag 
och därmed spara lite pengar. 
När det gäller näringsåterföring menar Held att det som hindrar utvecklingen är att man 
väntar på att Naturvårdsverket och regeringen ska komma med ett nytt slamdirektiv. Han 
menar att regeringen just nu inte vet vilket ben de ska stå på eftersom det är så många 
viljor inblandade; konsumenter, bönder, icke-politiska krafter.  
Vidare tror han att många kommuner inte kommer att kunna nå upp till Revaq-
certifieringen om bara fem, tio år. Avloppet är en spegling av samhället och numera finns 
det mycket mer läkemedel, mer olivolja, mindre andra sorters fetter i avloppet jämför 
med bara för några år sedan.  
Enligt Held behövs det fler reningssteg för att ta hand om alla de nya föroreningarna som 
nu finns i vårt avloppsvatten, ex läkemedel. Därför väljer kommunerna att bygga nytt 
istället för att renovera, och reservera en viss yta så att ytterligare reningssteg enkelt kan 
kopplas på. 
Held tror att det är mest sannolikt att det snart kommer krav på fosforåterföring, därefter 
läkemedelsrening och i tredje hand slamspridning. kväveåterföring. Anledningen till att 
det inte sker någon större näringsåterföring i kommunerna i dagsläget beror, enligt Held, 
på att det inte finns något krav på att det ska göras. Om kommunerna bygger upp en sorts 
behandling och det sedan kommer krav på en annan sorts behandling sitter kommunerna 
i en svår sits. De sitter i en rävsax. 

Martin Andersson, processingenjör, Ängelholms kommun 
I december 2016 beviljade Länsstyrelsen i Skåne län Ängelholms kommun tillstånd att 
bygga ut sitt nuvarande reningsverk. Martin Andersson är processingenjör med ansvar 
för bland annat kommunens Revaq-certifiering. Intervjun utfördes via telefon. Tyvärr har 
tekniska missöden gjort att jag förlorat både minnesanteckningar och inspelning från 
intervjun. Martin Andersson har dock haft vänligheten att läsa igenom min, i efterhand 
konstruerade, information från samtalet, godkänt det och bidragit med ny. 
Sammanställningen finns med i bilaga 5. Martin Andersson vill understryka att allt som 
sagts i intervjun representerar hans personliga åsikter.  
Ängelholms kommun har nyligen beviljats tillstånd att bygga ut sitt reningsverk. 
Anledningen är att det gamla helt enkelt är för litet. När Ängelholms kommuns befolkning 
växer behöver även reningsverket göra det. Ängelholm sprider idag sitt slam på 
jordbruksmark. Slammet är Revaq-certifierat. Men Martin Andersson är orolig för att de 
inte kommer att klara de ställda gränskraven från och med 2025. Reningsverket hade 
tidigare problem med silver från industrier men det försvann i och med att flygflottiljen 
F10 la ner. Enligt Andersson är det flera kommuner som kommer att ha svårt att uppfylla 
Revaq-kraven enligt hur de planeras att vara de närmaste åren, med regelbundna 
skärpningar. 
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De tillståndskrav som länsstyrelsen ställer är hårdare än de som nuvarande reningsverk 
har att förhålla sig till. Strängare reningskrav gäller för bland annat BOD, fosfor och 
kväve men det ställs även krav på att det nya reningsverket inte ska orsaka olägenhet på 
grund av lukt eller buller. Länsstyrelsen ställer inga krav på ytterligare rening än av BOD, 
fosfor och kväve och det är inte heller något kommunen själv funderat på att införa.  

Återföringen av näringsämnen sker genom slamspridning och fungerar bra.  

Maria Persson, VA-strateg, MittSkåne Vatten 
Maria Persson är VA-strateg på det kommunala bolaget MittSkåne Vatten. Bolaget 
betjänar Höörs och Hörbys kommuner. Intervjun genomfördes vid personligt möte på 
kommunhuset i Höör. 

Höör och Hörbys kommuner är två av få som sprider sitt slam utan att det är Revaq-
certifierat. Enligt Persson bryter de inte mot någon lag när de sprider sitt slam, däremot 
rekommenderar Svenskt vatten att man inte sprider slam som inte är certifierat. Enligt 
Persson har kommunen jobbat mycket med uppströmsarbete och tagit fram rutiner för hur 
de skulle kunna arbeta med Revaq, men de har valt att inte vara med eftersom deras slam 
är för dåligt. Tanken är därför, enligt Persson, att fortsätta jobba för att få ett bättre slam 
och om de lyckas, eventuellt göra ett nytt försök att bli certifierade i framtiden.  
Att slammet är dåligt beror, enligt Persson, främst på för höga halter av kadmium i både 
Höör och Hörby. Men eftersom det inte finns några stora industrier i någon av 
kommunerna ha de dragit slutsatsen att kadmiumet finns naturligt i marken. Det finns 
även dricksvattenbrunnar som har höga halter av bly och kadmium och om vattnet 
innehåller tungmetallerna kan de göra hur mycket uppströmsarbete som helst utan att 
slammet blir bättre, enligt Persson. Bolaget funderar nu på att ta bort externslammet, det 
som finns i enskilda avlopp, och köra det i en separat linje. Detta slam är väldigt dåligt, 
och eftersom andelen enskilda avlopp i kommunerna är stort samtidigt som reningsverken 
är små. 

Enligt Persson är slamhanteringen ett jättestort problem för kommunerna och något alla 
pratar om. Skulle Naturvårdsverkets förslag till skärpt lagstiftning förverkligas hade det 
i praktiken inneburit att MittSkåne Vattens slam inte skulle kunna spridas, enligt Persson.  
Hon menar att väntan på den nya slamförordningen nu nästan börjar bli komisk, den är 
något många kommuner sitter och väntar på. Många sitter i samma sits som MittSkåne 
Vatten – att de behöver bygga om eller ut men att de inte vet vilken teknik de ska satsa 
på. I Hörby finns en platta för lagring av slam (långtidslagring ses just nu som en 
acceptabel hygieniseringsmetod) som är alldeles för liten. I Höör har kommunen valt att 
satsa på kalkning som hygieniseringsmetod, men det var en chansning enligt Persson.  
Persson menar vidare att bönderna säger att marken som slamgödslats är mycket bättre, 
eftersom man där tillfört kol. Konstgödning är ganska dött och att bara använda det 
utarmar jorden, det är lite av en glömd fråga, enligt Persson.  

Persson påpekar också att det främst är i Sverige slamspridning är något som debatteras. 
I utlandet sprids också slam, men där finns inte alls motsvarande debatt även om slammet 
förmodligen inte är bättre där. Och en stor del av den mat vi äter är ju importerad. 
VA-branschen är vidare generellt konservativ, enligt Persson. Eftersom verksamheten är 
så otroligt viktig för samhällsfunktionen finns det inte riktigt utrymme för att 
experimentera. Finns det ett alternativ som fungerar kör vi på det. Däremot poängterar 
hon att om det kommer ett lagkrav så kommer förändringen att ske. 
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Anders Finnson, miljöexpert, Svenskt Vatten 
Anders Finnson är miljöexpert på Svenskt vatten som är VA-bolagens 
branschorganisation. Intervjun genomfördes per telefon i två sittningar. Transkription av 
intervjun finns i bilaga 10. 

Enligt Finnson är Revaq grunden för ett kretslopp med slamspridning. Revaq grundades 
2008 som ett samarbete mellan Svenskt vatten, LRF, Svensk dagligvaruhandel och 
Naturvårdsverket. Anledningen till att certifieringen grundades var att organisationerna 
inte tyckte att dagens lagstiftning kring slamspridning var tillräckligt bra. Idag är 80 eller 
närmare 90 procent av allt slam som sprids Revaq-certifierat och de olika 
intresseorganisationerna ligger på sina medlemmar om att det inte räcker med att följa 
lagkraven när det gäller slamspridning, utan att även Revaq måste följas. Cirka tio 
procent, både reningsverk och lantbrukare, struntar i dessa rekommendationer och sprider 
ocertifierat slam.  
Enligt Finnson finns det egentligen inget som tyder på att slamspridning skulle kunna ge 
hälso- eller miljömässiga nackdelar i det korta eller halvlånga loppet, men Revaq har ett 
månggenerationsperspektiv, vilket innebär att slam ska kunna spridas i 500 år utan några 
risker.  
När det gäller exempelvis metaller i marken menar Finnson att det är lätt att tänka att allt 
var bättre förr, men i det här fallet är det en enorm skillnad till det bättre, bara sedan 1980-
talet. Överhuvudtaget när det gäller miljön är det ganska få områden där man kan säga att 
det var bättre förr. Exempelvis så är det idag mindre atmosfäriskt avfall i städerna än det 
var i fjällvärlden under 1970-talet.  

Finnson tror att uppströmarbete är nyckeln till allt, det ger renare vattendrag nedströms 
och minskar risken för flyktiga organiska ämnen som är ett arbetsmiljöproblem. Och 
slamspridning är det miljömässigt bästa alternativet till ett näringsmässigt kretslopp, 
eftersom man då bygger upp både mull och kol i jorden. Slam kan bygga 50 000 ton kol 
per år. Det motsvarar 100 000 ton koldioxid, en tiondel av vad Sveriges största 
koldioxidkälla, stålverken, släpper ut. 

Ungefär en fjärdedel av allt slam i Sverige sprids på åkrarna. Att de övriga tre 
fjärdedelarna inte sprids beror, enligt Finnson, på hur Sverige ser ut. Norr om Uppsala 
finns det inget jordbruk som behöver slam, där finns det djur. I hela Norrland blir slammet 
anläggningsjord. Dessutom finns det för dåligt slam som också blir anläggningsjord. 
Samtidigt är det bara 40% av det slam som är godkänt som verkligen sprids. Det beror, 
enligt Finnson, på att man har fastnat i en debatt om det dåliga slammet som utgår från 
hur det var på 1980-talets slamkvaliteter. 
För livsmedelstillverkarna innebär det en marknadsmässig risk att köpa grödor som odlats 
på slamgödslad mark eftersom det kan göra kunden rädd. Men samtidigt finns det en 
ologik i detta eftersom vi importerar stora mängder mat som är odlad med sämre slam 
eller dålig konstgödsel, som också kan innehålla kadmium. I Sverige har vi en väldigt 
högljudd debatt som gjort att vi gått längre i lagstiftningen, men i Danmark och Finland 
är nivån på en ”medium” nivå under tiden som det inte debatteras alls nästan i Norge. 
Enligt Finnson borde regeringen ha fattat beslut om ett nytt slamdirektiv för länge sedan, 
men det ligger just nu till diskussion på Regeringsdepartementet. På EU:nivå finns ett 
direktiv från 1986, det är alltså ännu äldre än det svenska från 1994. Sedan dess har olika 
länder försökt komma överens om nya regler men inte lyckats. Det finns även ett direktiv 
som håller på att utformas om vad som får kallas gödningsmedel. Där hade vi hoppats att 
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slam skulle ingå men det har det inte gjort i den första omgången. Däremot hoppas vi att 
askor från slam och när man tar fosfor direkt ut slammet ska få ingå. 
När det gäller läkemedel finns det idag inga krav på rening men undersökningar visar, 
enligt Finnson, att 99% av alla läkemedel följer med vattnet ut. Endast 1 % stannar i 
slammet, lite beroende på vilket läkemedel det handlar om. Det skulle innebära att av de 
läkemedel som till största del finns i slammet, skulle man behöva äta morötter i 21 000 
år för att få i sig den lägsta dosen. 

Enligt Finnson sker en ständig översyn av ämnena som ingår i Revaq-certifieringen. 
Märker de att kommunerna inte klarar de strängare gränsvärdena samtidigt som det inte 
finns några vetenskapliga bevis för att ämnena är farliga är man beredd att se över sina 
gränser, annars skulle hela poängen försvinna och inget kretslopp skulle finnas kvar. 

Avslutningsvis påpekar Finnson att de idag har ett väldigt gott kunskapsunderlag för var 
risknivåerna ligger med slamspridning. Men de är dåliga på att kommunicera det. Han 
menar att media överdriver riskerna och glömmer bort att rapportera om riskerna med att 
inte ha ett fungerande kretslopp. Det är, enligt Finnson, ett dilemma att det alltid är lättare 
att väcka rädsla och oro än förhoppningar. 

Sammanfattning intervjuer 
Ovanstående intervjuer ger en samstämmig bild av att det just nu sker mycket inom VA-
branschen i Sverige. Många kommuner vill bygga ut eller renovera sina reningsverk men 
lösningar för att återföra näringsämnen från avloppsvattnet är inget som efterfrågas. Inte 
heller är det något som konsulterna, som ofta anlitas i arbetet, föreslår, eftersom det skulle 
innebära en dyrare lösning och därmed att de skulle förlora uppdraget, enligt lagen om 
offentlig upphandling. Kommunerna har inte heller något uppdrag att återföra 
näringsämnen från avloppsvattnet. Deras ansvar är bara att rena det.  

Dock sker det ändå näringsåterföring genom slamspridning på många håll. Merparten av 
slammet är Revaq-certifierat, men eftersom gränsvärdena för certifieringen hela tiden 
skärps är det många som befarar att de inom bara några år inte längre kommer att klara 
kraven.  

Staten har länge signalerat att det ska komma nya lagkrav som reglerar hur slam som ska 
spridas på åkrarna får hanteras samt eventuellt krav på fosforåterföring. Men detta har 
varit på gång så pass länge att situationen håller på att bli komisk. Det senaste konkreta 
steget togs 2013 då Naturvårdsverket lämnade ett förslag till regeringen på hur en ny 
förordning med regler kring detta hade kunnat se ut. Men idag, fyra år senare, har 
fortfarande ingenting skett. Detta innebär att kommuner som vill bygga ut eller renovera 
hamnar i en svår sits eftersom de riskerar att lägga miljontals kronor på att en utbyggnad 
eller teknik som, när lagkrav väl kommer, kan visa sig vara en felsatsning. 

För att näringsåterföring ska ske från de kommunala reningsverken påpekar många av de 
intervjuade att ingenting kommer att ske om inte lagkrav införs. Vilka lagkrav som är 
mest troliga att införas är olika beroende på vem man frågar, men ett par av de tillfrågade 
nämner läkemedelsrening i första hand och fosforåterföring i andra hand. 

Diskussion 
Utmaningarna för kommunerna när det gäller att återföra näringsämnen från reningsverk 
har under detta arbete visat sig vara många och komplexa. Men det som kanske är allra 
tydligast och i vissa fall direkt akut just nu är bristen på vägledning från staten i form av 
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uppdaterade lagkrav och riktlinjer. Det finns idag inga incitament för kommunerna att 
arbeta med frågan. De har inget uppdrag att återföra näringsämnen från avloppsvattnet, 
endast att rena det. 

Samtidigt händer det mycket i branschen just nu. Konsultfirmor vittnar om att de har 
väldigt mycket att göra, många kommuner vill bygga nya reningsverk och renovera sina 
befintliga. Till viss del beror detta på att många städer växer och behöver dimensionera 
om sina reningsverk, men ofta ligger också verken på natursköna platser nära vattnet som 
är attraktiva för exploatering (Held19). Dessutom byggdes majoriteten av reningsverken 
på 1960- och 1970-talen och börjar därför bli relativt gamla nu. 

Det senaste ett och ett halvt åren har det kommit ut  
väldigt mycket förfrågningar. Mycket mer än tidigare.  

Alla ska göra allt samtidigt. 
                   

                                                         Carl-Johan Legetth, affärsområdeschef, Malmberg Water 

Ett inriktningsbeslut från regeringen hade med andra ord varit väldigt välkommet nu, när 
många kommuner ändå måste satsa pengar på sina reningsverk. De intervjuer med 
branschfolk som jag utfört ger ett samstämmigt vittnesmål om att många väntar på ett 
nytt slamdirektiv för att kunna planera sin verksamhet. Samtidigt finns det en hopplöshet 
i att det nya direktivet varit på gång länge utan att något hänt. Senast det var nära att nya 
riktlinjer skulle bestämmas var när Naturvårdsverket lämnade sitt förslag till regeringen 
2013 och föreslog att de nya kraven skulle börja gälla 2015 (Naturvårdsverket, 2013). 
Idag, år 2017, har politikerna fortfarande inte tagit beslut i frågan.  

En anledning till politikernas senfärdighet kan vara den stora okunskapen om 
näringsåterföringsfrågan i samhället i stort. Bara fyra procent av svenskarna vet att vi till 
hundra procent är importberoende av mineralgödsel med fosfor. Det visar en SIFO-
undersökning, beställd av Svenskt vatten (Svenskt vatten, 2015). Om inte svenskarna är 
medvetna om en problematik är min personliga övertygelse att inte heller politikerna 
kommer att arbeta för den. Att ett av regeringspartierna, Miljöpartiet, i skrivande stund 
har opinionssiffror som placerar dem under riksdagsspärren (Sveriges radio, 2017) talar 
också för att näringsåtervinning och fosforproblematik är en fråga som kommer fortsätta 
vara osynlig åtminstone fram till nästa val, 2018. Jag tror nämligen inte att de styrande 
politikerna idag väljer att satsa på en såhär ”osynlig” fråga för att locka partisympatisörer. 

Ytterligare en förklaring till att det inte händer mer i frågan kan vara den EU-förordning 
som just nu bearbetas och som föreslås ersätta en tidigare förordning om CE-märkta 
gödselprodukter. I de inledande diskussionerna ingår inte slam som godkänt 
gödningsmedel enligt Finnson20. Detta kan påverka vilken inriktning staten beslutar om. 
Oavsett är frågan i dagsläget, enligt min uppfattning, lågt prioriterad. 
 

Näringsåterföring sker dock idag i form av slamspridning. Större delen av slammet från 
reningsverken i Sverige används som anläggningsjord, men en fjärdedel sprids på åkrarna 
under tiden som mindre andelar förbränns eller används som sluttäckning av deponier 
(Naturvårdsverket, 2013, Finnson22 samt se figur 10). 

                                                
19 Henrik Held, marknadsansvarig Veolia Water Technologies. Skypeintervju den 19 april, 2017. 
20 Anders Finnson, miljöexpert Svenskt vatten. Telefonintervju den 18 maj, 2017. 
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Slamspridning i form av näringsåterföring, används främst av kommuner i södra Sverige. 
Det är en metod som är enkel, billig och med stora fördelar när det gäller mullbildning 
och kolinlagring (Finnson21). Men slamspridning är också en omdebatterad fråga på 
grund av de tungmetaller och persistenta ämnen som finns i vårt samhälle och därmed 
också hamnar i vårt avloppsvatten- och slam. Idag finns inga metoder som i större 
utsträckning används för att rena slammet från oönskade ämnen. 

Tänk om man bara kunde ta en magnet och plocka ut  
alla metaller ur slammet…  

  
                                                                    Maria Persson, VA-strateg MittSkåne Vatten 

Många aktörer är mot all slamspridning, exempelvis Naturskyddsföreningen, som menar 
att spridning av avloppsslam måste upphöra snarast (Naturskyddsföreningen, okänt årtal). 

Intressant i det här sammanhanget är att återigen titta på sammanhanget mellan debatten 
bland befolkningen och agerandet hos de lagstiftande beslutsfattarna som leder till en 
styrning av slamanvändningen. Överhuvudtaget hanteras slam från reningsverk runtom i 
Europa på väldigt olika sätt, se figur 10. Schweiz och Belgien bränner exempelvis nästan 
allt sitt slam under tiden som England och Portugal använder merparten av sitt i 
jordbruket. Jag anser att nedanstående figur tydligt illustrerar ett behov av mer forskning 
kring slamanvändning och näringsåtervinning samt, kanske framförallt, uppdaterade 
riktlinjer från EU i frågan och information till allmänheten om de idag aktuella 
förutsättningarna. Enligt Finnson22 har debatten kring slamspridning ofta fastnat i den 
slamkvalitet vi hade på 1980-talet, då det var betydligt vanligare med höga föroreningar. 

 
Figur 8: Slamanvändning i några europeiska länder. Figur från Anders Finnson, Svenskt 
Vatten, använd med tillstånd. 

                                                
21 Anders Finnson, miljöexpert Svenskt vatten. Telefonintervju den 18 maj, 2017. 
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Ett sätt att komma tillrätta med den allmänna misstron mot slamgödslad mark var 
införandet av Revaq. Det är en certifiering med ett ambitiöst mål att förbättra 
slamkvaliteten på slammet på frivillig väg, i brist på initiativ från beslutsfattarna. Men 
alla kommuner klarar inte av gränskraven och flera är oroliga för om de kommer klara 
dem i framtiden (Held22, Andersson23, Thelin24). Förslaget som Naturvårdsverket lagt 
fram till regeringen (2013) innebär i stort sett att Revaqs krav blir legaliserade (Persson25). 
När det gäller kadmium kommer exempelvis endast 48% av Skånes kommuner att klara 
det föreslagna gränsvärdet (Månsson, 2014). 

Vissa kommuner ser redan nu att om en fem, tio år, kommer de inte kunna 
uppfylla Revaqcertifieringen längre. Våra matvanor förändras, vanor i 

hemmet och påverkan av invandring – avloppsvattnet speglar samhället och 
det har hänt enormt mycket bara de senaste tio åren. 

                                                                         Henrik Held, marknadsansvarig Veolia Water Technologies 

Ett stort problem i det här sammanhanget är att vi lever i ett kemikaliesamhälle och att 
alla dessa kemikalier - vare sig det är bromerade flamskyddsmedel som ska förhindra 
bränder i möbler eller perflourerade organiska ämnen som ska ge jackan ett bättre 
regnskydd - så småningom hamnar i avloppet. Hur vi begränsar mängden kemikalier i 
vårt samhälle är en annan frågeställning, som säkerligen kan fylla en mängd rapportsidor.  
Men det är tydligt att allt som förs in i vårt samhälle hamnar i ett kretslopp och 
avloppsvattnet är inte undantaget. Frågan är bara hur mycket uppströmsarbete från VA-
bolagens sida kan innebära en reell skillnad. Som Persson25 påpekar hjälper det inte att 
tjata på industrier eller hushåll om att vara försiktiga, för om ett olämpligt ämne godkänns 
för användning kommer det så småningom att hamna i avloppet. Det moderna samhället 
använder över 30 000 kemikalier varje dag och våra reningsverk är inte byggda för att 
fånga upp miljögifter (Månsson, 2014). Uppströmsarbete bör med andra ord inte bara 
involvera påverkansarbete på en lokal eller regional nivå utan framförallt på nationell 
eller EU-nivå där det finns möjlighet att förbjuda farliga och okända ämnen. Även 
mikroplaster och läkemedel är problem förknippade med vår livsstil som det idag talas 
mycket om. Legetth26 tror exempelvis att restriktioner för läkemedelsrening i reningsverk 
kommer att bli aktuellt innan det blir tal om näringsåterföring. Bara helt nyligen, i april 
2017, meddelade Naturvårdsverket också att de anser att det behövs rening av 
läkemedelsrester i våra reningsverk (Naturvårdsverket, 2017). 
Ska inte slammet spridas, vilket exempelvis är fallet i delarna av Sverige som ligger norr 
om Uppland och har gott om djurgödsel, talar mycket för att det istället bör förbrännas. 
Idag är det en ytterst liten del av slammet som förbränns i Sverige under tiden som nästan 
allt slam i Holland och Belgien bränns (se figur 10). Men samtidigt försvåras kretslopp 
av näringsämnena vid förbränning, om inte fosfor utvinns ur slamaskan, något som utförs 
på ett antal anläggningar, bland annat i Tyskland och Holland (Grüner et al., okänt årtal). 

                                                
22 Henrik Held, marknadsansvarig Veolia Water Technologies. Skypeintervju den 19 april, 2017. 
23 Martin Andersson, processingenjör Ängelholms kommun. Telefonintervju den 28 april, 2017. 
24 Gunnar Thelin, VD Ekobalans. Intervju den 3 april, 2017. Scheelevägen 22, Lund. 
25 Maria Persson, VA-strateg MittSkåne Vatten. Intervju den 22 mars, 2017. Södergatan 28, Höör. 
26 Carl-Johan Legetth, affärsområdeschef Malmberg Water. Intervju den  
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Andra alternativ för näringsåterföring är exempelvis att utvinna kväve och/eller fosfor 
direkt ut avloppsvattnet. Det svenska företaget Ekobalans är en aktör som arbetar med 
detta. Men eftersom näringsämnena skördas blir slammet med denna process sämre, med 
lägre andel fosfor och högre andel tungmetaller varför det kan bli svårt att sprida det med 
Revaqcertifiering (Thelin27). I detta sammanhang är företagets nya lösning 
”Återvinningsverk” intressant, då den kombinerar jonbytesteknik med fosfor- och 
kväveåtervinning samt pyrolys av slammet. Pyrolysens slutprodukt biokol kan återföras 
till jordbruket för kolinlagring och mullbildande ämnen, utan några farliga ämnen 
(Thelin29). 

När det gäller kommunernas egen initiativkraft har en rapport om hållbart byggande visat 
att denna kan vara avgörande och till och med pådrivande för att lagändringar och 
riktlinjer ska instiftas även på nationell nivå (Smedby, 2016). Men jag har en känsla av 
att snygga och miljösmarta byggnader är mer attraktivt för kommunpolitiker att engagera 
sig i än återvinning av näringsämnen från avloppsvatten som jag tror uppfattas som en 
både osynlig och, i dubbla bemärkningar, ganska skitig fråga. Det finns visserligen 
exempel på kommuner som valt att ställa högre krav på reningen av avloppsvattnet än 
vad de är tvungna till, och också nya stadsdelar, exempelvis Oceanhamnen i Helsingborg, 
som bygger för framtiden med tanke på kretslopp och miljö.  
Ett steg i rätt riktning är att inställningen till VA-taxan, enligt Held28, håller på att 
förändras. Som Thelin29 mycket riktigt påpekar är kanske inte avloppsfrågor något man 
går till val på, men de senaste åren har både Held30 och Legetth28 märkt en förändring i 
attityden mot en eventuell höjning av VA-taxan. Att höja taxan har blivit mer accepterat, 
dels på grund av en insikt att VA-taxan inte är det som avgör om man flyttar till en 
kommun eller ej, men kanske framförallt eftersom den senaste tidens larm om otjänligt 
dricksvatten motiverat behovet, och skapat en förståelse hos medborgarna om vikten av, 
att upprusta ledningsnät, vattenverk och reningsverk. Det skulle i förlängningen kunna 
innebära att det blir möjligt att även införa teknik för näringsåterföring. 

Men någon mer övergripande förändring tror inte jag kommer förrän situationen blir så 
pass kritisk att den påverkar medborgarnas vardag, exempelvis genom en kris som får 
fosforpriset att stiga. Detta hände visserligen redan 2008, då världsmarknadspriset på 
fosfor femdubblades vilket ledde till stigande matpriser och i förlängningen även politisk 
och social oro (Svenskt vatten, 2015). 
  

                                                
27 Gunnar Thelin, VD Ekobalans. Intervju den 3 april, 2017. Scheelevägen 22, Lund. 
28 Henrik Held, marknadsansvarig Veolia Water Technologies. Skypeintervju den 19 april, 2017. 
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Felkällor 
Felkällorna i detta arbete som kan påverka diskussion och slutsats kan ha ursprung i min 
egen förförståelse och bakgrund. Vidare har en stor del av intervjuerna skett via telefon 
eller videosamtal vilket kan leda till missförstånd. Min kunskap om kemiska och 
biologiska reningsprocesser samt teknik för dessa är också begränsade, något som även 
kan inverka på resultaten. 

Antalet intervjuer är också för få till antalet för att jag ska kunna dra några generella 
slutsatser. Däremot kan de ge en fingervisning om vilka frågor som är aktuella i VA-
branschen samt vilka det inte talas alls om.  
Själva intervjuobjekten har även utvalts slumpmässigt och representerar verksamheter 
koncentrerade till de södra delarna av Sverige vilket också kan leda till slagsida i resultat 
och diskussion.  

Förslag på fortsatt forskning 
Under framväxandet av detta examensarbete har jag ständigt stött på nya intressanta 
frågeställningar, vilket hade kunnat leda till en rapport av enorma omfång.  

Bortsett från alla de olika tekniker som kan utvecklas och utvärderas inom området skulle 
jag gärna läst en mer samhällsorienterad uppsats som tittar på de psykologiska faktorerna 
bakom förändring i miljöarbete och politisk slagkraft i frågan. Detta tror jag i allra största 
grad påverkar även frågan om näringsåterföring i kommunerna. Vidare hade det varit 
intressant att se ytterligare forskning kring hur en omställning till ett kretslopp av 
näringsämnen skulle kunna gå till rent praktiskt samt hur mycket det skulle kosta 
ekonomiskt.  
En djupare jämförelse om hur övriga Europa agerar i frågan hade även varit värdefull, 
liksom ytterligare insikter i hur debattklimat och lobbyverksamheter påverkar 
utvecklingen. Dessutom är kemikaliesamhället en ständig fråga som bör undersökas 
djupare, både hur och om vi kan begränsa spridningen av de kemikalier vi omger oss med 
samt hur det påverkar människa och miljö. 
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Slutsatser 
Titeln på detta examensarbete inleds med ”Kommunerna sitter i en rävsax”.  
Det är ett citat från Henrik Held, marknadsansvarig på Veolia Water Technologies och 
väldigt talande för hur situationen för näringsåterföring från reningsverken ser ut idag. 
Här nedan i punktform listar jag mina slutsatser kring de största hindren som finns för 
kommunerna när det gäller att återvinna näringsämnen ur det avloppsvatten som når deras 
reningsverk. 
 

• Först och främst finns det inga incitament för kommunerna att arbeta med frågan. 
De har inga lagkrav på sig att återvinna näringsämnen varför det blir svårt att 
motivera kostnader som är förknippade med detta. Eftersom många kommuner 
just nu behöver bygga ut eller om sina reningsverk är det viktigt för dem att veta 
vilka krav staten vill ställa i framtiden så att ombyggnationen kan anpassas till 
detta. Flera kommuner väntar på riktlinjer eller lagkrav från statligt håll innan de 
sätter spaden i jorden men situationen börjar bli desperat, enligt ett av 
intervjuobjekten. Anledningen till att det inte händer något från statligt håll är 
oklar, men kan bero på att politikerna inväntar beslut i frågan inom EU.  
 

• Det enklaste sättet att återvinna näringsämnen från avloppsvattnet är att sprida 
slammet på närliggande åkrar. Men här ställer förekomsten av tungmetaller och 
andra persistenta ämnen från vårt kemikaliesamhälle till det. Idag är många 
kommuner Revaq-certifierade men det finns ändå en tveksamhet till slamgödslad 
mark. Flera kommuner uttrycker också oro för om de kommer klara Revaqs 
gränsvärden i framtiden. Norr om Uppsala finns det inget behov av slamspridning 
från reningsverk eftersom här finns mycket djurhållning. 
 

• Idag finns bara storskalig och beprövad teknik för näringsåtervinning från 
reningsverk på ett fåtal platser i världen. Ytterligare teknik finns i forsknings- och 
pilotstadier men för att dessa ska utvecklas krävs beslut om vilken inriktning 
kommunerna ska ta i frågan. Här behöver politikerna på både nationell och 
europeisk nivå agera handlingskraftigt för en förändring ska kunna komma till 
stånd.	 	
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Bilaga 1: Intervju med Gunnar Thelin, VD Ekobalans 
 
Datum:3 april, 2017 
Tid: 13.00 
Plats: Ekobalans, Scheelevägen22, Lund 
Närvarande: Gunnar Thelin (GT), Sara Landqvist (SL) 

SL: Kan du börja med att berätta vad er affärsidé är? 
GT: Jag tar det från början. År 2000 disputerade jag på granars näringsförsörjning inom 
skogsvård. Jag jobbade på kemiteknikinstitutionen vid Lunds universitet fram till år 2007, 
framförallt med askåterföring. Vi studerade hur aska från biobränsleförbränning, från 
fjärrvärmeverk och industri kunde användas och jag lärde mig mycket om olika system 
för hur man kan få ut det i skogen. Min del var hur askan påverkar näringsförsörjningen. 
Då lärde jag mig mycket om hur systemen fungerar och kom fram till att de fungerar 
skitdåligt. Det här måste man kunna göra bättre och jag tog fasta på kretsloppstanken. 
Ekobalans är ett kretsloppsföretag så mycket det kan bli. Efter att jobbat med askan 
började jag fundera på vilka andra restflöden som finns och överhuvudtaget hur restflöden 
hanteras i samhället. I ett reningsverk till exempel kommer växttillgängligt kväve in men 
sedan gör man allt man kan för att omvandla kvävet till en luftburen form, som inte är 
växttillgängligt. Kommuner runt om i Sverige satsar jättemycket pengar på att ta bort det 
värde som finns i inkommande strömmar, det växttillgängliga kvävet. 
Om man funderar på varför reningsverk och spillvatten överhuvudtaget finns så är det för 
att kväve och fosfor är ett problem för övergödning. Man ser det inte som en resurs. När 
reningsverken byggdes på 1960-talet var kretslopp utdaterat. Hela reningsverksbranschen 
har därmed växt fast i hur det fungerade då. Nu handlar det om hur man kan göra det man 
gjorde då bättre, istället för att tänka helt nytt.  

Så fort man har en hög urbaniseringsgrad koncentrerar vi skiten på enskilda punkter. 
Egentligen ser man vattenrening som ett nödvändigt ont, man frågar sig inte hur man kan 
göra på annat sätt. Man ska helt enkelt rena vattnet. Kväve associeras med kostnad.  
SL: Hur skulle en förändring kunna komma till stånd? 

GT: Det kommer ta tid eftersom man inte ifrågasätter hur reningen sker från början. Man 
förutsätter att det är rätt som man alltid gjort. Jag pratade tidigare med en konsult som 
designar reningsverk, han ska rita in vår fosforreningsteknik och behövde tekniska data. 
Enligt honom är det nästan kaos i reningsverkssverige, för nu ska allt byggas om och 
renoveras. Vi på Ekobalans har bara precis nyligen kommit fram till hur vi kan erbjuda 
en komplett lösning till reningsverken. Tidigare kunde vi erbjuda lösningar för att plocka 
ut fosfor och kväve ur renade strömmar, dvs rejektvattnet. Primärströmmen hade för låga 
halter för att göra det kostnadseffektivt. I rejektvattnet är 15-20% kväve och fosfor. 

Vi har jobbat nu i ett år med att utvärdera jonbytesteknik. Större delen av fosforn som 
kommer in till ett reningsverk är fria fosfatjoner (70-90%), kvävet är till 75% 
ammoniumkväve. Alla reningsverk har definierat i sina tillstånd att de ska plocka bort 
partiklar, fosfor, kväve och organiskt material. Med mycket löst organiskt material krävs 
mycket oxidering och samtidigt sker en nitrifikation om det tar tillräckligt lång tid på sig. 
Slamåldern behöver vara hög. Det sker en nitrifikation, och när det skapats nitrit, blir det 
denitrifikation. Processen är omväxlande anaerob och aerob. Nitrifikationen är heterotrof, 
behöver kol. Då får man producera det också i processen. Det hela är en ganska 
komplicerad process. Det får inte finnas några konkurrerande bakterier, det är känsligt 
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för störning. Ska man komplicera det ytterligare vill man även hålla fosforbakterierna 
kvar. Dessutom är det dyrt med luftning, luftning är en stor del av de fasta driftskostnader. 
Rent opinionsmässigt är de ju faktiskt dumt att vara energislukande, som reningsverk. 
Man ska också minnas att om man har en denitrifikationsprocess bildas även lustgas som 
är en kraftig växthusgas. Just nu forskas det på hur minimering av lustgas kan gå till. Allt 
är designat för att ta bort kvävet ur vattnet. Hade denna processen kommit nu, hade detta 
inte gått igenom.  

Allt som byggs idag är aktivslamprocesser. Deammonifikationsprocesser, där ammonium 
omvandlas direkt till kvävgas, med hjälp av långsamväxande annamoxbakterier är ännu 
mer störningskänsliga. Dessa används nästan uteslutande på rejektvattnet för att rena 
kväve. Det behövs en ganska hög kvävekoncentration för att processen ska fungera bra. 
Den stora strömmen är svårare att hålla koll på. Annamoxbakterier levereras av olika 
företag (ex Purac). 

SL: Hur fungerar er jonbytesteknik? 
GT: Om man nu ska fånga så mycket kväve som möjligt kan man göra det med jonbytare. 
Konceptet har förts ut till livsmedelsindustrin, men vi har ännu inte lanserat det till 
reningsverkssidan. Vi bjuder in konsulter för att informera om detta just nu. Med 
jonbytare behövs ingen biologisk kvävereningsprocess. Den biologiska reningsprocessen 
används bara för att bli av med löst organiskt material. 

SL: Var skulle jonbytarna placeras? 
GT: Först skulle det vara en primärslamsavskiljning, därefter BOD-avskiljning. Sen 
kommer först en fosfatjonbytare och sedan en ammoniumjonbytare, eller de kan 
egentligen placeras i vilken ordning som helst. En jonbytare är en stor cylinder som 
innehåller jonbytarmassa. Massan fångar fosfatjoner, och när massan är mättad så 
regenerars den genom att man tillsätter en tioprocentig bikarbonatlösning. Den 
koncentrerade fosfatlösning man får ut kör man in i vårt fosforutvinningssteg, eco:P. 
Samma sak sker med ammoniumjonerna. Dess jonbytare regenereras med koksaltlösning. 
Efter dessa steg är vattnet renat men det har gjorts på ett effektivare sätt och med 80 % 
av kvävet och fosforn i en form som kan återföras som växtnäring.  

SL: Hur mycket ombygge av reningsverken skulle behövas för att införa er teknik? 
GT: De flesta reningsverk behöver inte mer bassänger. Eftersom uppehållstiden minskar 
behövs inte inte mer volym utan mindre.  
SL: Hur stor är själva jonbytaren? 

GT: De är inte särskilt stora. Det behövs ju ingen uppehållstid, vattnet behöver bara rinna 
igenom. Det som kräver volym är när det krävs uppehållstid, tid för nitrifikationsprocess 
och sedimentation till exempel. Istället för att rena organisk organiskt material med 
sedimentation kan man sätta ett filter. Men det är dyrare. Ska man bygga nytt är det en 
annan femma. Trenden är allt det blir mer och mer filter, man rör sig bort från 
sedimenteringen och minskar på så vis sitt ekologiska footprint. 

SL: Varför använder man inte filter mer idag? 
GT: Filter är lite känsligare och har varit dyrare. Men de börjar komma ner i pris och blir 
mer driftmässigt effektiva, man ska ju inte behöva rensa eller byta filtret jämt och 
ständigt. Det här med filter är en växande marknad. 

 SL: Hur har du uppfattat att kommunerna tänker när det gäller återcirkulering av 
näringsämnen i sina reningsverk? 
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GT:  Med våra lösningar eco:P och eco:N började vi oss närma oss reningsverken. Med 
de befintliga reningsverk som de körs idag är det de som använder biologisk fosforrening 
som kan vara aktuella. Vid kemisk fosforrening binds alla fosfatjoner.  

SL: Hur ser fördelningen mellan kemisk och biologisk fosforrening ut? 
GT: I Sverige är det en stor majoritet som använder sig av kemisk fosforrening.  

SL: Varför? 
GT: Det finns flera anledningar. Men bland annat finns här starka förespråkare för 
fosforrening, vi har kraftfulla gränsvärden, och en industri som lyckats bra med att sälja 
in fosforrening, ex Kemira. Idag står valet mellan fosforrening på biologisk eller kemisk 
väg. Man kan lägga i kemikalier på en massa olika ställen i reningen men den biologiska 
fosforreningen är mer instabil, därför är många ovilliga att ställa om. Man kan ha samma 
reningsnivå i båda fallen, men med kemisk rening är den utgående nivån fast, ligger på 
nästan samma halter hela tiden. Den biologiska fluktuerar mer. Om reningsverkets 
tillstånd är utfärdat med halter som får släppas ut kvartalsvis eller månadsvis är det 
mycket större risk att överstiga dessa med biologisk rening. Varje reningsverk har egna 
tillstånd och hur man gör beror på hur tillståndet är utformat. Men olika länsstyrelser 
ställer olika krav. Gemensamt för dem är att de enbart hanterar frågan om vad som 
kommer ut i recipienten. Det finns inget kretsloppstänk eftersom det inte finns något 
sådant uppdrag. Jag hävdar med bestämdhet att de måste få ett utökat uppdrag så att 
länsstyrelserna i sin tur kan ställa krav på reningsverken. De behöver säga att ni måste 
återvinna x procent kväve och x procent fosfor. Det fiffiga är att det krävs ingen ny 
lagstiftning för att göra detta. Det behöver vara skrivas i regleringsbrevet från regeringen. 
SL: När jag pratade med VA-strategen i Höörs kommun pratade hon om att alla i 
branschen just nu väntar på det nya slamdirektivet, men att det går väldigt 
långsamt. Vet du vad som händer i den frågan? 

GT: Jag frågade faktiskt Erik Westin (Naturvårdsverket /red) om det nyss. Men jag fick 
inget vettigt svar. Svaret nu är att det som bromsar är EU:s nya direktiv om vad som är 
godkända gödselfraktioner från avfall som är på väg. Det finns en risk att EU fattar beslut 
som skulle kunna innebära att vi måste ta emot slam från Holland. De säger att de väntar 
på EU:s direktiv, men jag tror att det skyller på det eftersom det helt enkelt är en 
nedprioriterad fråga. 

SL: VA-strategen sa också att de förväntade sig tuffare krav som skulle kunna 
innebära att de inte kan sprida slam på åkrarna, vilket de gör idag? 

GT: Vår teknik, som vi talat om hittills med jonbytare och eco: P och eco:N löser inte 
slamproblemet. Däremot har vi en teknik som heter eco:S, pyrolys av slammet. Nu jobbar 
vi på att erbjuda en helhetslösning som vi kallar återvinningsverk (till skillnad från 
reningsverk) och där vi kallar avloppsvattnet för resursvatten.   

Som det är nu är det bara 20% av fosforn som hamnar i slammet. I bästa fall kan vi ta ut 
55-60% som struvit vid biologisk fosforrening. När det avvattnas hamnar det i slamfasen. 
Om vi har ett system där vi inte bygger biomassa kan man plocka ut mycket mer fosfor. 
Reningsverken bygger en jäkla massa biomassa, biobakterier som bryter ner organiskt 
material, bakterier som denifritrierar och nitrifierar. All biomassa är mer ett problem än 
en tillgång. Den ger dessutom ett dåligt biogasutbyte. Jag kan inte se att slammet går att 
få så rent att det går att sprida. 
SL: Det finns olika uppfattningar kring om det är ok att sprida slam eller ej?  
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GT: Ja, enligt Svenskt vatten är det ok att sprida om det är Revaq-certifierat. Den enskilt 
största faktorn som stoppar för certifiering är Cd i förhållande till P. Den här kvoten sänks 
för varje år av Svenskt vatten. Så länge reningsverken med sitt uppströmsarbete klarar av 
att hänga med i deras takt fungerar det, men det går inte för dem att hänga med. Cd-
kurvan har sjunkit genom åren, från 1960-talet och fram tills nu, men nu är de på så låga 
nivåer att det inte går att minska halterna längre. Nu kan jag inte siffrorna exakt men om 
det i snitt är 28 mg Cd/kg avloppsvatten så ska de ner till 17. Det är inte en chans att de 
klarar det. 
SL: Men er teknik kan ta bort Cd? 

GT: Ja, specifikt för pyrolysprocessen är att kadmium tas bort. Upphettningen går till 800 
grader och då tas kadmium bort. Jag började titta på förbränningstekniker när jag arbetade 
med askor. När man eldar i den äldre typen av rostepanna hamnar 80-90% av kadmiumet 
i flygaskan. Då tänkte jag att det här borde kunna användas till slam, om man då bara 
använder bottenaskan blir man kvitt merparten av kadmiumet. Problemet är att även 
fosforet hamnar i flygaskan. Vi behöver alltså ha en process där kadmiumet förångas men 
utan luftflödet i rostepannan som drar med sig partiklar som fosfor fäster in sig i. Vid 
pyrolys bryts materialet ner termiskt utan att förbrännas, och sedan avgår det som oljor 
eller tjäror eller gaser. Främst är det metan, kolmonxid och en tjärfraktion. Har man 
tillräckligt hög temperatur kommer även tjäran vara i gasfas. Gasen förbränns i en 
gasbrännare som ger tillräckligt mycket energi för att driva den egna processen. Men det 
behövs fortfarande en tork som höjer TS-halten i slammet innan det kan pyrolyseras. 
Kadmiumet hamnar i askan från gasbrännaren. Men den askfraktionen är mycket mindre 
än om man har en rostepanna.  

SL: Hur är det med patogener, läkemedelsrester och sådant? 
GT:  Patogener och organiskt material förstörs totalt. Även PCB:er och dioxiner 
förbränns. Det är en fördel mot förbränningsprocessen, där det finns en risk för att 
dioxiner produceras. Vår innovation är inte tekniken utan applikationen. Vi har hittat 
ugnar som görs av företag men de använder dem på andra vis, inom industrin. Vi testade 
köra slam hos ett företag i Tyskland i en kontinuerlig process. Just detta med att det måste 
vara kontinuerligt gör det fruktansvärt svårt eftersom ugnen måste vara 850 grader varm 
och gastät. Men detta företaget är bäst på detta. 

SL: Finns det någon annan som jobbat med pyrolys av slam? 
GT: Du kan googla pyrolysis sludge och hitta en massa exempel, men det gemensamma 
för dem är att det finns ingen som tar bort kadmium. Så även om det bildas biokol dras 
de med samma problematik som när slammet sprids direkt.  

SL: Men är det vanligare med den här tekniken utomlands? 
GT: Hälften av allt slam i Danmark bränns. 

SL: Varför det tror du? 
GT: De har haft tuffare krav vad gäller avsättning. Holland eldar allt slam och lägger 
askan på hög. 90% TS-halt behövs för pyrolys. Efter avvattningen ligger TS-halten på 
30%. Torkningen kan göras med ganska lågvärdig energi, det kan räcka med 
fjärrvärmeretur. Men ju högre temperatur, desto mindre behöver torken vara. Lägre 
temperatur gör att det behövs en större tork. 

I Sverige är vi våldsamt duktiga på att ta hand om avfallsvärme, eftersom vi har 
fjärrvärme – men det är ovanligt globalt sett. Har du många processer som genererar 
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restvärme är det lätt att ta tillvara den, men globalt sett är det inte värmen man är ute efter 
utan snarare kylan. 
SL: Arbetar ni med att sälja in återvinningsverkstekniken till kommunerna nu? 

GT: Nej, för två års edan snart skiftade vi fokus från restflöden inom reningsverk till 
rester från livsmedels-och biogasindustrin. Biogasproducenter vill köra ut sin rötrest som 
den är. Men det är problematiskt på många sätt. Samma näring som om man köper 
handelsgödsel får man om man kör 30 ggr och sprider rötrest. Dessutom ger 
rötrestspridning sämre skördar pga markkompaktering.  
SL: Måste resterna hygieniseras? 

GT: Biogasindustrin har underligt nog tuffare hygieniseringskrav än reningsverk. Men 
slakteriavfall behöver inte hygieniseras. 

SL: Varför pratar ni inte med reningsverken längre? 
GT: Vi bytte fokus eftersom det inte fanns någon marknad i Sverige. Med den teknik vi 
hade färdig då fanns det så få reningsverk med biologisk fosforrening. Vi hade en affär 
på gång i Danmark men där prisade en konkurrent in sig, en annan struvitutvinnare. 
Förfrågningsunderlaget skrevs så att konkurrenten kunde prisa sig in. Eftersom 
processerna var likvärdiga var det bara pris som kunde styra. Det fanns också en konflikt 
inom kundens organisation; reningsverken ville ha våra grejor. Men i deras styrelse satt 
folk som sa att förfrågningsunderlaget skulle vara brett eftersom de ville komma ner i 
pris. Hade förfrågningsunderlaget styrt mot oss hade vi vunnit det. 
SL: Vad var skillnaden mellan er teknik och det företaget som fick uppdraget? 

GT: Vi kunde visa att vår funkade, det kunde inte det andra företaget.  
SL: Var det droppen som fick er att överge reningsverken? 

GT: Det var droppen som sa att nu skiter vi i detta. Hela systemet för offentlig 
upphandling är riggat för stora företag.  

SL: Och då vände ni er till biogasproducenter istället? 
GT: Biogasproducenter kör ut rötresten som flytgödsel, som den är. Det pratas mycket 
om det. När du lagrar det, vilket du inte kommer ifrån, uppstår ett effektivt utsläpp av 
växthusgaser (metan), exempelvis när det lagras i bondens gödselbrunn. Men det största 
problemet är att det är dyrt att sprida den. Vårt koncept är koncentrera rötresten, avvattna, 
torka, och ur rejektet utvinna struvit och ammoniumsulfat. De flesta vill ha mer kväve än 
fosfor.  
SL: Vilka rektioner har ni mött? 

GT: Vi har fått många reaktioner där, många är intresserade. Men det finns en 
branschcertifiering som står i vägen. Avfall Sverige är en branschorganisation som har 
en certifiering, SPCR120. Enligt den är det inte tillåtet att använda 
polyakrylamidprodukter vid avvattning. Det är detta som används vid alla reningsverk. 
Underlaget till förbudet är en rapport där rapportförfattarna har fått polyakrylamid bakom 
bakfoten. De blandade ihop polyakrylamid med monoakrylamid. De förutsattte att 
polyakrylamid bryts ner till monoakrylamid, vilket inte stämmer. Avfall Sveirge har nu 
backat och medger att det är inte toxiskt. Men de vågar inte ta bort förbudet. De säger ”vi 
måste känna oss trygga med att inte ackumuleras utan bryts ner”. En studie ska ha kommit 
nyligen om att det bryts ner. Molekylen är jättesvår för bakterier att komma åt. Det krävs 
en kombination av olika bakterier som finns i fält, fotolys, frysning, tö och mekanisk 
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bearbetning. Då kan bakterierna komma åt dem. Avfall Sverige planerar att ändra 
certifieringen. Men de måste hantera kundrelationsfrågan. Om de bara släpper det, 
bedöms riskerna vara för stora. ”Vi måste känna trygghet för att det inte ackumuleras och 
att det bryts ner”. 
Det är viktigt för oss att ha med polyakrylamid i vår teknik för att rejektet inte ska bli 
skitigt. Vi kan inte ha för hög susp- halt. 
SL: Den här studien som Avfall Sverige väntar på, kan de jobba för att få fram den 
själv? 
GT: De pengar Avfall Sverige satsar, satsar de på forskning som inte sticker ut hakan – 
och det är vanligt för branschforskningsinstitut. Man belönar sånt man redan håller på 
med, eller förbättringar av det som redan finns.  

SL: Men ni samarbetar även med livsmedelsindustrin? 
GT: När man pratar med livsmedelsindustrin inser man att de har ett vatten som har mer 
organiskt material, mer fosfor och mer kväve än vanligt hushållsspillvatten. Det kostar 
mer för reningsverken att rena deras spillvatten. Därför har reningsverken börjat ställa 
krav på dessa industrier och tar ut överhaltsavgifter. Om man levererar mer spillvattens 
om ska tas omhand så kostar det mer. Men det är olika i olika kommuner. Vissa ställer 
krav på att industrierna ska bygga egna reningsverk. I andra kommuner har man 
inställningen att industrier inte ska behöva tänka på detta, att reningen är en service som 
kommunen ska stå för. Men man får inte låta dem släppa vad som helst. Miljötillstånd 
kan vara gamla. En vanlig situation kan vara att ngn vill öka produktionen men då måste 
byta tillstånd. Och börjar fundera på vad gör vi nu? 
Vi har pratat med många inom livsmedelsindustrin och har inlett affärer med 
Norrmejerier om att göra förstudier. De har inga kvävekrav däruppe, norr om Norrtelje, 
eftersom övergödningsproblematiken i bottniska viken är starkt bunden till fosforhalten, 
även om det är en diskussionsfråga. Men Norrmejerier vill gå vidare. 
En annan industri som vi pratar med är för små för att bygga ett eget reningsverk 
egentligen, men de finns i en kommun som har så höga överhaltsavgifter att det ändå 
lönar sig. Överhaltsavgifterna ökar runt om i kommunerna. Färre och färre kommuner 
levererar den servicen från reningsverken. 
SL: Skulle ni erbjuda hela återvinningsverkslösningen även till 
livsmedelsindustrin? 
GT: Livsmedelsindustrin behöver inte pyrolys. De flesta restflöden är betydligt mindre 
problematiska än reningsverken vad gäller föroreningar.  
SL: Vilkas skillnader märker ni av när ni prata med livsmedelsindustrin jämfört 
med reningsverken? 
GT: Det är stor skillnad att prata med livsmedelsbranschen jämfört med reningsverken. 
I samtal med ett reningsverk vet båda parter att oavsett vad vi kommer överens om kvittar 
det eftersom lagen om offentlig upphandling kommer sedan. Det är inte pengar som står 
i vägen. Det som styr verksamheten är tillståndet och när man ska förändra. Ska man 
bygga nytt, renovera eller byta en del? Då måste en upphandling göras. Det är jättesvårt 
för oss som ett litet utvecklingsföretag att komma in. Det som styr varför det inte blir 
någon återföring än slamspridning är att de inte har några incitament. Hade en lagändring 
kommit, eller om länsstyrelserna säger att ni ska näringsåtervinna kan det ske en 
förändring. Det kan vara på gång, men vi kan inte vänta längre. Det är också en 
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attitydfråga, när du klarat dina tillstånd så kan du gå hem. Du kan förbättra din effektivitet 
– men varför ska jag göra det som reningsverk? Säger man samma sak till ett förtag, att 
de kan sänka sina kostnader med en tredjedel måste de ta det.  

Men vi märker att företagens CSR blir allt viktigare. Vi är medlemmar i 
Livsmedelsakademin och var var värd för VD-nätverksmöte där vi presenterade 
Återvinningsverket. Vi undrade om man kan använda det här när man säljer sina 
produkter – svaret var absolut! De pratar mycket om consumer trust. Kundförtroende – 
man har behov att förändra sig där efter köttskandaler och livsmedelsfusk.  
Livsmedelsbranschen har generellt ett lågt förtroende, en återvinningssatsning kan hjälpa 
till att höja förtroendekapitalet. Man börjar närma sig, snart gör man en investering av 
just det skälet. Vi har föreslagit det här för Oatley. De är i situationen att de ska öka sin 
produktion i Landskrona kommun. Men reningsverket klarar inte det. De tog in en konsult 
som skulle ge förslag på eget reningsverk, gjorde MKB och kom fram till att det kommer 
bli jättedyrt och jättedålig. Ekobalans kom in sent, via deras forskningsbolag Adventure. 
Vi pratade med dem, har gjort förstudier till dem. Nu väntar de på att ansökan ska få 
feedback från kommunen. Men jag tror att om de skulle vilja bygga om med Ekobalans 
får det plats inom det tillståndet. Det kan hända att LST säger att det är gammal teknik? I 
MKB säger kommunen att de ska jobba med klimatsmart teknik, återvinning, kretslopp. 
Men konsultbolaget berörde det bara väldigt hastigt, för de känner inte till 
återvinningsverk. Om konsulter ska lära sig något nytt, och säljer in något nytt måste de 
lägga fler timmar. Konsultbranschen är låst i att göra som man alltid gjort, eftersom man 
tjänar pengar på det.  
Även om man inte kunde något om alternativteknik, borde konsulten inte dissa det. 
Länsstyrelsen borde antingen ställa krav på komplettering, eller börja om processen från 
början. Vilket skulle vara ett mardrömsscenario för företaget. 

SL: Vet du vilka reningsverk som har eller ska bygga om/renovera sina 
reningsverk? 

GT: Värnamo har byggt nytt. Borås håller på. Kalmar. Kristianstad. Ystad har gjort. 
Simrishamn? 

SL: Vad gör ni nu? 
GT: Nu informerar vi konsultbolagen (Sweco, WSP, Ramböll, Thyrens) och ska lägga 
upp information om återvinningsverken på hemsidan. När det gälle reningsverk, har vi 
samarbete med Purac – som är den största leverantören av reningsverkslösningar. 

SL: Vad tror du är de främsta orsakerna till att kommunerna inte jobbar med 
näringsåterföring i större grad? 

GT: Dels hur uppdraget är utformat, de har ett tydligt uppdrag att rena vattnet – inget 
mer. Svenskt vatten och Revaqcertifieringen står också i vägen. Cd-P kvoten. Kvoten 
ökar om vi tar ut fosforn och då kan inte slammet certiferias. Men kulturella kvaliteter 
spelar också in. Jag kan träffa politiker eller miljöstrateger och de säger att de ska prata 
med reningsverket. Nästa kontakt är de nedslagna. ”Det går inte”. Jag känner många 
frustrerade miljöstrateger som inte känner att de når igenom till sina kommunala bolag. 
Det är mycket revirpisseri. Uppdrag: rena vatten. Vi vill inte ha fokus taget från vår 
huvuduppgift.  

SL: Upplever du att finansieringen är ett problem? 
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GT: Pengar är inget problem inom kommunen. Hur finansieras reningsverken? Genom 
VA-taxan. VA-taxan varierar enormt mellan olika kommuner. Finns det politiker som 
driver detta eller inte? Ofta är det inte avloppsfrågor som avgör val. Ofta politisk samsyn 
som är stor. En annan faktor som är jätteviktig är att politikerna saknar kunskap, vilja och 
mod att ändra på detta. Saknas kunskap hamnar de i underläge mot kommunala 
tjänstemännen, om politikerna hade viljan hade man kunnat gå längre. Men man blir inte 
politiker pga av avlopp. VA-nämnden är lite av en straffkommendering. Det finns 
enskilda eldsjälar, och där sker det också saker. Om tjänstemannen vill förbättra något får 
de inget tillbaka. In näringslivet däremot stiger du i graderna.  

Mod – man måste våga säga att jag inte vet al.lt, men vill ändå.  Jag har pratat med många 
politiker, nästan alla har varit positiva. Men sen händer inget. Antingen driver de inte 
frågan eller så stöter de på så stort motstånd. De går lättaste vägen. Motstånd på vårt 
område gör att inget händer. Något som ska ändras upplevs som hot. Förändring i sig är 
ett hot. När nya stadsdelar ska byggas måste man inte bygga gamla lösningar. Har man 
byggt sig fast i en traditionell lösning, blir det i sig en motor att prova något nytt. ”Den 
varma rena staden” var ett projekt inom Lunds kommun och 15 företag, inkl VA syd med 
pengar från Vinnova. Första fasen av projektet, vad göra från överskottsvärme MAX IV 
och ESS? Använda lågvärdiga till att värma trottoarer. I Steg två blev projekt som 
handlade om ny avloppsreningsteknik, handlade om fosforrening. Det projektet gav 
spretigt resultat. VA Syd misskötte sig. Inget intresse. Skulle ställa upp med möjligheter 
på Källby reningsverk, vi skulle plocka ut fosfor. Fosforfällning, kemslammet hälldes i 
sandfånget. Efterfällning, kemslammet hälls i i början av. Vi kunde inte komma åt 
avloppsvatten innan den punkten, Kunde inte behandla vatten som inte var påverkat av 
kemisk rening. Då sattes det upp en sidoström som alla fick dela på. Algodling, olika 
filtreringslösningar.  

SL: Vad blev resultatet då? 
GT: Det blev ett forskningsprojekt, vi lärde oss en massa. Lärde oss om att det finns 
behov av reningslösningar.  
 

Övrigt:  
Lägga ner Källby? Marken i södra Lund är potentiellt värdefull. Vattnet skickas till 
Malmö istället. Alla är säkra på att det blir så.  
Vinnovaprojekt. RISE. Fd SP. Handlar om återföring av fosfor från reningsverk, inte om 
tekniken utan om olika hinder som kan finnas. Kolla med Inger. 
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Bilaga 2: Intervju med Carl-Johan Legetth, 
affärsområdeschef Malmberg Water AB 
 
Datum: Tisdag 18 april 
Tid: kl 10.00 
Plats: Gamla byvägen 41, Yngsjö 
Närvarande: Carl-Johan Legetth (CJL) och Sara Landqvist (SL) 
 

SL: Kan du inte börja med att berätta om ert företag? 
CJL: Malmberg är ett gammalt företag. Vi fyllde 150 år i fjol. Vi började med mekanisk 
verksamhet och gick sedan över till brunnar eftersom det på den tiden inte fanns bra 
dricksvatten. Så det var så det började. Vi byggde även Sveriges första vattenverk, mig 
veterligen. Malmberg har varit med länge. Idag bygger vi mycket rostfria saker, mycket 
av reningsverken byggs visserligen på sajt men kan man bygga nära så görs det. Så här i 
Yngsjö har vi många svetsrobotar och skärmaskiner.  
SL: Jobbar ni i hela världen? 

CJL: Vattenrening jobbar vi endast med i Norden. Och just nu händer det mycket i 
Sverige, som är huvuddelen. Det är helt galet på marknaden. Det är ombyggnader och 
renoveringar av en massa verk.  
SL: Beror det på att många reningsverk börjar bli utslitna? 

CJL: Det är kopplat till att det är nedslitet men det handlar också om att man ska ha bättre 
säkerhet på dricksvattnet, se bara på vad som hände i Östersund och för inte så länge 
sedan i Lund.  
SL: Vad är det som efterfrågas? 

CJL: Membranfilter som ska ta virus, mikrobiologisk säkerhet. Klimateffekten ger att 
avsaltningsanläggningar efterfrågas på vissa håll, men klimatförändringarna ger även 
effekt på ytvattnet, när det regnar häftigt blir det mer organiskt material – och eftersom 
organiskt material är en grogrund för ytterligare tillväxt kan det behövas klorifiering. 

SL: Vad krävs det för lösningar för att hantera de här problemen? 
CJL: Membran kan ta bort molekyler. Kemisk fällning är den lösning som används 
traditionellt, men det tar inte allt. Framförallt hinns det inte med. Då behöver man sänka 
hastigheten, ha fler filter osv. Man kan även koppla på ozonrening. 

SL: Varför tror du att det händer så mycket på marknaden just nu? 
CJL: Det kan jag inte säga exakt. Men klimateffekter är en del, liksom det som hände i 
Östersund. Öland och Gotland planerar stora vattenverk för avsaltning. Vi har tittat på det 
projektet och räknar på lite andra jobb. Låga grundvattennivåer leder ju till att vi måste 
ta tillvara på vårt vatten bättre, går inte det får man titta på havsvatten istället. På Öland 
är det ett panikprojekt där de använt en upphandlingsteknik som gjort att de kunnat gå 
snabbare fram. 
SL: Hur fungerar det med upphandlingar? 

CJL: En kommun kan välja att först upphandla vem de vill samarbeta med och sedan 
tillsammans med den aktören komma fram till en lämplig lösning. I en upphandling finns 
det annars oftast olika värden eller krav som viktas olika beroende på hur viktiga de är. 
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Priset är såklart oftast allra viktigast, men en utvärderingsbarometer kan även vara 
energianvändning. Exempelvis energieffektiva pumpar. När det gäller membran så sker 
det en väldig utveckling där, och det börjar även komma inom avlopp, så kallade 
ultrafilter. Med dem kan man ta bort mikroorganismer, däremot inte fosfor – den 
molekylen är för liten och det är samma sak med kväve. Men en annan fördel med 
membran är att man kan ha högre slamhalt, det vill säga fler mikroorganismer som jobbar. 
Det ger en kompaktare anläggning och ett lägre footprint. 

SL: Vad gör ni inom reningsverkssidan? 
CJL: Vi är en entreprenör och erbjuden även totalentreprenad – där vi tar allt ansvar. 
Men vi är inte byggare. Vi konstruerar och har totalansvaret.  
SL: Är det främst kommuner eller industrier som hör av sig till er? 

CJL: Det är mest kommuner som hör av sig, men också industrier. Men främst 
kommuner. Nu det senaste ett och ett halvt året har det kommit ut väldigt mycket 
förfrågningar. Mycket mer än tidigare. Alla ska göra allt samtidigt. Det händer mycket i 
Stockholm, både kring kommuner och företag. Stockholm vatten och Käppalaförbundet, 
planerar exempelvis en miljardinvestering. 
SL: Är det många reningsverk som behöver renoveras nu, jag tänker att de flesta 
väl byggdes på 60–70-talet? 
CJL: Har man ett reningsverk för kvävereduktion, så håller det i kanske tio år. Sen måste 
man uppdatera. Det kommer även nya tillstånd från länsstyrelsen med högre krav. Nu vet 
jag inga exakta siffror men kvävet kanske sjunker från 10 mg i det första tillståndet till 8 
mg i nästa.  
SL: Brukar kommunerna inkludera återförande av näringsämnen som något de 
efterfrågar i upphandlingsunderlaget? 
CJL: Det finns alltid reningskrav på flödet och energikrav ibland. Men resursåtervinning, 
återvinning fosfor eller att ta ut kväve – det har jag aldrig sett. Man kan få extrapoäng om 
man väljer biologisk fosforrening, det vill säga att man då får poäng för det inom 
upphandlingen. 
SL: Kan det vara något ni själva föreslår? 

CJL: Det finns inget incitament för oss att göra det. Ställer inte kunden några krav, ställer 
inte vi krav – då kommer vi förmodligen förlora upphandlingen eftersom vi blir dyrare.  

SL: Vad är det som avgör vem som vinner upphandlingen? 
CJL: Bäst teknik och bäst ekonomi. Oftast är det priset som avgör, och då finns det inte 
utrymme för andra lösningar. Men vid entreprenadutföranden kommer ofta energin in. 
Hur mycket drar luftningen och pumparna, vilken kemikalieförbrukning finns. Jag anser 
att på dricksvattensidan är det en väldigt stor utvärderingsdel i hur många kWh/kubik som 
går åt för att rena vattnet, ex i Östersund. Men kommunen kan välja att vikta och gradera 
vad som är viktigast. 
Men det finns inte krav på till exempel hur man kan ta tillvara på fosforn. Under tidigt 
2000-tal tittade jag på det. Då pratades det om att man skulle ta ut 50% av fosforn till 
jordbruket, men då sa Arla stopp och undrade vad som finns i slammet – de vågade inte 
chansa. En stor del av det är nog psykologiskt. Men det stora är nog metaller, mycket av 
det andra bryts ner i jorden. 

SL: Vad tror du om läkemedel då? 
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CJL: Vi har gjort den första reningsanläggningen för läkemedelsrening i Linköping, men 
jag tror att det snart kommer krav på det. Det finns krav i Schweiz, Österrike, kanske 
Tyskland. I Linköping använder de ozon och sedan biologisk rening efteråt, ozon kan 
nämligen ge lite andra effekter som behöver ta omhand senare.  
SL: Är anläggningen i Linköping klar? 

CJL: Den håller på att byggas, vi jobbar med ett franskt företag som egentligen består av 
flera firmor – Ozonia Suez. 

SL: Är det ozon man främst skulle använda för att rena läkemedel? 
CJL: Det som är gängse i branschen är ozon med eller utan aktivt kol. Ola och Erland 
vid Högskolan Kristianstad har gjort mättnadsförsök med aktivt kol. Det är väldigt 
spännande, de ligger lite på framkant.  

SL: Tror du att det kommer att ställas hårdare krav på näringsåtervinning eller 
något annat i framtiden? 

CJL: Jag tror mer på läkemedelskrav. Där är intresset stort, större än inom 
näringsåtervinning. Jag var nyligen på en konferens i Växjö, där det pratades en del om 
läkemedel. Där var uppfattningen att det är något som kommer. Sen har vi en annan del 
som man talar mycket om nu; mikroplaster. Men där tror jag det handlar om 
membranhantering. Det kan funka med membran även på läkemedel, men jag tror det 
kostar för mycket. Priserna går ner på membran men ska man ha det al.lra senaste är det 
ju fortfarande dyrt. 
SL: Vad skulle krävas för att mer rening skulle införas? 

CJL: Myndigheterna måste ställa krav. Detta är ett undantag i Linköping. De satsar ändå 
eftersom de vill vara föregångare. De är beredda att betala mer. IVL har gjort försök 
också. I Simrishamn och Trelleborg om extra reningssteg för läkemedel och 
mikroföroreningar. 

SL: Varför tror du inte att mer näringsämnen återförs? 
CJL: Eftersom lantbruket inte vill ha det. Fosfor är en ändlig resurs, mineralet som 
kommer hit är importerat och brutit utomlands. Kanske är det lättare att få tillbaka 
slammet på åkrarna om läkemedel är borta. Men vi ser ju vad som händer i vattenfasen – 
hormoner påverkar könsbestämmningen på fiskar. 
SL: Vad skulle behöva göras?  

CJL: Lagkrav måste det vara. Hade det inte funnits krav hade det inte funnits många 
anläggningar alls. Nu höjs medvetenheten eftersom media sprider kunskap om vad om 
kan hända. Innan var det politiskt sett en död fråga, vatten skulle helt enkelt inte kosta 
ngt. Som politiker ville man inte gå till val på höjd VA-taxa. Men om man ska flytta till 
en ny kommun tittar man inte på vad VA-taxan är. Det som hänt de senare åren, med 
olika fadäser, gör det helt plötsligt mer ok att höja VA-taxorna. Det behövs om man ska 
kunna modernisera eller bygga nytt. 
SL: Behövs det? 

CJL. Ja, vi går mot mer urbanisering, reningsverken är nerslitna. Trenden går mot att vi 
lägger ner många småverk och kopplar på större. Det kan behövas läkemedelsrening, 
kväverening, mikroplastrening, bättre energiförsörjning. Även på ledningssidan behövs 
miljardinvesteringar, och våra vattenledningar – hur länge lever dom? När jag håller 



 

12 
 

föredrag brukar jag fråga kommunerna - vilken förnyelsetakt har ni? Rekordet är 700 år 
men de allra flesta har över 100 år.  
SL: Är det en fråga som diskuteras mycket? 

CJL: Visst diskuteras den, men den är inte rolig politiskt. Vem vill ha strul med 
uppgrävda gator? Men det kommer hända mycket framöver, i ett antal år. 

SL: Är lagen om offentlig upphandling ett hinder för er? 
CJL: Det börjar komma ett nytt sätt att hålla på med upphandlingar, 
samverkansupphandlingar. Man samlar intresserade beställare, som ett sätt att komma 
runt LOU. LOU gynnar väl egentligen inte någon, den tar inte hänsyn till om man vill ha 
bra tekniska lösningar. Ska bara priset styra får man inte det man vill ha och inte den 
kompetensen man vill ha. Vid samverkansupphandling arbetar beställaren i samarbete 
med entreprenören. Det sker en öppen redovisning. Först sorterar man ut de man vill 
jobba med, vilka man känner att man fungerar bäst med. 

SL: Hur ser VA-taxorna ut? 
CJL: Det är väldigt olika beroende på om kommunen är tät eller utspridd. Här omkring 
har vi bra grundvatten, men andra kommuner kan tvingas ta ytvatten som är dyrare att 
rena. Men politikerna är inte längre lika rädda att röra taxan och det gynnar hela 
branschen. Everöds vattenverk fick till exempel problem för ett tag sedan. Där har inte 
gjorts mycket på många år. Kommunen har hållit ner kostnaderna men det är bara att 
skjuta problemet framför sig. De som tog de besluten är inte ansvariga idag, istället sitter 
dagens politiker och tjänstemän med problemen i knät. Nu satsas det mycket pengar, men 
det är knappt de hinner göra av med pengarna. Kristianstad vill göra mycket men har inte 
de mänskliga resurserna som krävs för att få allt gjort.  

SL: Händer det att kommuner vill ta ett större ansvar för rening än vad som anges 
i tillstånd? 

CJL: Det kan finnas någon kommun som vill mer än man klarar av. Men ska man ha det 
al.lra senaste kostar det mer, det är enorma utvecklingskostnader för till exempel 
membran, som företagen måste få igen. Sen kostar det även mer energi med bra 
membranteknologi. 

SL: Nu nämnde tidigare att det fanns en uttalad önskan om att återföra 50% av 
fosforn? 

CJL: Ja, det var i slutet av 90-talet. KREOP var ett projekt som Kemira kemi var 
inblandade i och som gick ut på att återvinna fälllningskemikalier och ta ut metaller och 
fosfor, men vad jag vet kostade det al.ltför mycket. 
SL: Vet du var jag kan få tag i den rapporten? 

CJL: Kanske att Naturvårdsverket har den i något arkiv, de brukar ju scanna in sådana 
allt eftersom. 
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Bilaga 3: Mailkonversation med Karlshamns kommun 
 
SV: Frågor ang ert reningsverk 
Linda Holm <Linda.Holm@karlshamn.se 
on 2017-04-26 06:43 
Till: saralandqvist@hotmail.com 
Kopia: Johanna Johansson (Johanna.Johansson@karlshamn.se); Marika Wennberg 
(marika.wennberg@karlshamn.se) 

 
Hej Sara, 

 
Vad roligt att du har valt ett så intressant ämne och att du hör av dig till oss! 

 Jag ska försöka ge svar på dina frågor och om det är något som du undrar över 
ytterligare så är du välkommen. Mina kontaktuppgifter finns i signaturen nedan. Vi 
läser gärna ditt examensarbete när det är färdigt. 
  

Idag har vi två avloppsreningsverk i kommunen, ett större verk på Sternö, SARV, och ett 
mindre i Mörrum, MARV. MARV är över 50 år gammalt och ska läggas ner. Vattnet ska 
då föras över till SARV. För att kunna göra detta krävs dels nytt miljötillstånd som 
miljöprövningsdelegationen, MPD, för Skåne och Blekinge län handlägger och beslutar, 
dels en del ombyggnader ute på SARV för att kunna ta emot och behandla en större volym 
vatten samt en ledning mellan de båda verken (vattnet måste ju flyttas mellan verken). 

  
När vi bygger om kommer vi att få ett tillstånd med högt ställda krav avseende 
miljöpåverkan. Vi kan inte svara ja eller nej på frågan eftersom vi inte vet i förväg vilka 
krav som kommer att ställas. Det vet vi först när beslutet från MPD kommer. Vi förväntar 
oss att villkoren kommer att ligga i absolut framkant avseende miljöpåverkan dels vad vi 
släpper ut, dels hur vi använder de resurser vi behöver och hanterar de risker, dvs hur vi 
bygger bort eller undviker olyckor eller störningar i driften, som kan ske. Det kan bli så 
att vi kommer att bygga om för bättre rening än de krav som kommer att ställas och då 
rör det sig i så fall om ytterligare någon parameter, inte halter på de parametrar som 
villkoras. 

  
Idag är vårt slam REVAQ-certifierat, så det återförs till jordbruksmark. Beroende på 
innehållet i slammet avseende fosfor, Cd andra ämnen så matchas det mot behovet på ett 
åkerskifte så att inga gränsvärden överskrids eller anrikning sker i för hög takt. REVAQ-
certifieringen av slammet syftar ju till att sluta ett kretslopp för näringsämnen, och där 
både kan och vill vi bidra. Vår verksamhet är ju till för att göra en samhällsnytta. Det är 
dyrare och svårare att bli av med ett slam som inte är certifierat, men å andra sidan kräver 
certifieringen en hel del arbete och tar på så sätt resurser i anspråk. Den stora vinsten, 
förutom återföringen av näringsämnen, är att vi har certifieringen i ryggen när vi jobbar 
för att alla aktörer i samhället ska vara rädda om vårt vatten och inte spola ner sådant som 
inte ska tillföras ett avloppsvatten. Får vi ett renare och friskare avloppsvatten in till 
verket så fungerar ju också vår drift bättre och utgående vatten (och slam) blir också 
bättre/renare. 
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Vi använder inte någon annan teknik för återföring av näringsämnen. Det har förts 
diskussioner om möjligheter och svårigheter att separera avloppsvatten i fraktioner vid 
källan, dvs tex skilja på grå- och svartvatten. Det finns juridiska, praktiska, sociala och 
ekonomiska svårigheter med det som först måste lösas. 

  
Återföring diskuteras i kommunen i olika sammanhang. Om det är mycket eller lite kan 
jag inte svara på, men frågan finns och kommer upp med jämna mellanrum i olika 
sammanhang. 

  
Hinder för återföring är främst att vi människor spolar ner sådant som inte hör hemma i 
avloppsvattnet. Nu tänker jag på kemikalier överallt i samhället, mediciner, kosmetika 
och annat. Kunde vi få ett betydligt renare avloppsvatten så skulle vi kunna använda 
slammet till mer. Men det kräver också en insikt hos varje människa, politiker och 
privatpersoner, att samtliga val och aktiviteter i vardagen spelar roll. Det är ett arbete som 
i det närmaste kan bli oändligt stort. Vi måste också ha en förmåga att arbeta utanför 
ramarna och hitta möjligheter som vi kanske inte ser idag, vilket kräver en hel del kunskap 
och fantasi kombinerat. 
  

Jag tror personligen att avloppsreningsverken kommer att utvecklas mot att utvinna 
ämnen ur vattnet, ungefär som gruvdrift eller landfill mining. Klimatförändringar har 
redan medfört att avloppsvatten inte förs till slutrecipient utan används som resurs för att 
skapa och stötta befintliga vattenresurser, dvs stötta vattnets kretslopp. Självklart kommer 
gränsvärden att skärpas och krav på läkemedelsrening kommer att ställas, men även på 
fler parametrar. Krav i lagstiftning kommer också att innebära proaktivt arbete som att 
arbeta med kvalitet på inkommande vatten och att kompensera för den miljöpåverkan 
som sker. Detta kommer att innebära att brukande av vatten blir betydligt dyrare. Detta 
är så klart min personliga tanke om vad som kommer. Jag tror också att man kommer att 
betrakta hygien i större grad, bla resistens hos bakterier etc i dessa sammanhang. Jag tror 
personligen att avloppsvatten kommer att bli en resurs av betydelse, inte något som är 
föremål för kvittblivning. 

  
  

Med vänliga hälsningar 
Linda Holm 

VA-strateg 
Karlshamns kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen 

37481 Karlshamn 
0454-81431 

www.karlshamn.se 
linda.holm@karlshamn.se 
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Från: Sara Landqvist <saralandqvist@hotmail.com> 
Skickat: den 24 april 2017 10:37 
Till: Marika Wennberg 
Ämne: Frågor ang ert reningsverk 
   

Hej Marika! 
 Karoline Mattson nämnde att jag kunde kontakta dig för hjälp med att få svar på ett antal 
frågor angående ert reningsverk? Stort tack! 
 Jag skriver alltså mitt examensarbete om vilka hinder som kan finnas för kommuner att 
återvinna näringsämnen från sina reningsverk. Har intervjuat en del konsulter och 
länsstyrelsen men skulle såklart även behöva några olika kommuners syn på saken. 

 Frågorna jag skulle behöva få svar på är: 
 Hur ser era reningsverk ut idag? Dvs är de i behov av 
utbyggnad/renovering/nybyggnation? 
Om ni skulle bygga nytt eller om, skulle ni ställa några andra krav utöver de som regleras 
i tillståndet från länsstyrelsen? 
Vad gör ni av ert slam idag? 

Är det Revaq-certifierat? Varför/varför inte? 
Använder ni någon annan sorts teknik för återföring av näringsämnen? 

Är återföring av näringsämnen en fråga som diskuteras mycket i kommunen? 
Vilka hinder finns det för att arbeta med att återföra näringsämnen (främst P och N) från 
avloppsvattnet? 
Vad tror ni att ni som kommun skulle kunna tjäna, eller redan tjänar, på att återföra 
näringsämnen? 
Hur tror ni att utvecklingen om reningsverken kommer att se ut? Kommer det tex ställas 
högre krav på läkemedelsrening, tuffare gränsvärden osv…. 
Något annat ni kan berätta som är intressant i sammanhanget? 

 
Stort tack för att ni vill hjälpa till! 

  
/Sara Landqvist 
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Bilaga 4: Intervju med Marc Hallgren,  
miljöhandläggare på Länsstyrelsen i Skåne län  
 
Datum: 21 april, 2017 
Tid: kl 10.00 
Plats: Länsstyrelsen i Skåne län, Kungsgatan 13, Malmö 
Närvarande: Marc Hallgren (MH) och Sara Landqvist (SL)  
Inspelningen startar några minuter in i samtalet. 

MH: …Pararaf 20 säger vad slammet inte får innehålla, men det finns bara gränsvärden 
för tungmetaller i dagsläget. Regeringsuppdrag och utredningar finns som utreder vilka 
mer ämnen som ska tas hänsyn till och om kraven ska skärpas. 
SL:Det är på gång nu? 

MH: Det har varit på gång ganska länge, exempelvis finns det den här rapporten ”Hållbar 
återföring fosfor” som gjordes av Naturvårdsverket 2014. Då pratade man mycket om 
kvoter, att man skulle skärpa krav på avloppsreningsverk om hur mycket fosfor som får 
släppas ut. Villkoren för fosfor och kväve skärps hela tiden. Tidigare var det 0,5 mg/liter, 
nu är det istället 0,2 eller 0,3mg/liter. Får reningsverken släppa ut mycket mindre 
näringsämnen, blir det mindre i slammet också.  

SL: När ändrades detta? 
MH: Det har varit en successiv nedtrappning där man skruvat till allteftersom. Rapport 
6580 tar upp kvoten fosfor/metaller – men om det inte finns lika mycket näringsämnen 
att föra tillbaka, går kvoten på fel håll vilket leder till att man inte får inte sprida slammet. 
Bland annat Revaq är ju en certifiering som bygger på en sådan kvot. De har ju en sådan 
kvot redan, men det har inte Sveriges lagar i dagsläget – det är det denna rapporten pratar 
om. Fosfor är ju en bristvara, hur ska vi kunna få tillbaka den? Ska vi förbränna eller 
lägga på deponier? Men då kommer ju inte näringen tillbaka. Då får man mindre att 
sprida, två olika mål kan gå emot varandra där. Det är väl det som den här rapporten pratar 
om. 

SL: Har du möjlighet att maila rapporterna du har där? 
MH: Ja, det kan jag göra, Sen är det ju också – här gjorde ju också biosamverkan Skåne 
en rapport om tillsyn av jordbruk avseende växtnäringsläckage – om domar, lagar, 
avstånd osv. 

SL: Handlar den också om slam? 
MH: Den handlar om gödsel, men det finns kapitel om slam och vad man kan göra, vilka 
krav som ställs på spridning och så. Enligt lagstiftningen finns ingen anmälningsplikt för 
att sprida avloppsslam, men det ställs krav på att den som sprider bland annat på att de 
ska veta innehållet i slammet samt att de har krav på att veta hur mycket metaller som får 
spridas per ha. 

SL: Det är lagstadgat? 
MH: Ja, det är lagstadgat. Även hur mycket metall som får finnas i åkermarken. Tex bly 
40 mg/kg. Gränsvärden över hur mycket som får tillföras och hur mycket slam som får 
spridas, det ställer en hel del kunskapskrav på den som sprider. 

SL: Och den kunskapen får reningsverket tillhandahålla? 
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MH: Ja, de tar ju prover på sitt slam och får sedan skicka ut det till sina lantbrukare. Sen 
finns det lite undantag om vad man får sprida och inte sprida. SFS 1994:2 säger vad jorden 
får innehålla. Den lagstiftningen är också kopplad till miljöbalken, allt kommer sedan i 
egenkontrollförordningen som reglerar vilka kunskapskrav lantbrukaren måste ha för att 
hantera detta. 

SL: Så vid en eventuell tillsyn ska de kunna redovisa detta? 
MH: Ja, de ska ha det tillgängligt. ”Det här sprider vi och på den här marken”. 

SL: Gäller det bara metaller? 
MH: I dagsläget gäller det bara metaller, de pratar om att PFOS kan vara något 
kommande i rapport 6580. Där förslår de att föreslagna gränsvärden skärps och att man 
lägger till gränsvärden för bla PFOS, dioxiner osv. 

SL: PFOS, vad är det? 
MH: Brandsläckningsmedel`. 

SL: Det som släpptes ut i Kallinge? 
MH: Det vet jag inte, men alla flygplatser har det vanligtvis. Och det har använts av 
räddningstjänsten. Svedala har tex fått vatten förorenat av PFOS, dagvatten som kom från 
Sturup. De har beviljats skadestånd från Swedavia. Då använde vi 
försiktighetsmåttsprincipen och tittade på hur mycket växter tar upp av det som sprids. 
Så vi har ju andra möjligheter att nå fram. 

SL: Är det slamspridning som gäller för återföring av näringsämnen? 
MH: Ja, både för skogs- och lantbruk. Det är den enda tekniken som används. Det finns 
även förbränning eller deponi, men då återförs ju inte näringen. 
SL: Men det finns inga andra metoder för återföring, det är bara slamspridning? 

MH: Nej, det är dem. 
SL: Finns det några incitament för kommunerna att göra något i frågan? 

MH: Fosfor ses ju som en bristvara, men inget ytterligare säger att de ska återföra. 
Kommunerna få inga pengar eller så, det är bara att man vill återanvända de näringsämnen 
som finns. Detta regelverket är från 1998 (1998:994) om vad man får sprida, men det kan 
ju finnas mer som kommer ut från kroppen. Än så länge görs provstudier på hur man kan 
rena vattnet på detta. Det försvinner ju inte bara av sig själv, det måste tas om hand. Men 
det har inte gjorts så mycket studier om det. 

SL: Är det något på gång nu? 
MH: Jo, den här återföranderapporten kom ju 2013. Två föreskrifter 1994:2 och en till, 
ska man försöka få ihop till en och samma, men det har pågått i säkert tio år. Svenskt 
vatten hade någon genomgång om vad som händer. 

SL: Har du några tankar om varför det tar så lång tid? 
MH: Vet inte, det har varit på gång länge. 

SL: Men visst måste det finnas ett stort renoveringsbehov av dagens reningsverk? 
MH: Många av dom har ju liknande delar som de kanske haft i trettio år, många byggs 
ut, byggs om och förbättras. Men tekniken är ofta samma som sådan. Det krävs ju annat 
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om man ska rena mikroplaster, läkemedel eller PFOS. Då krävs nya steg, men idag är det 
ofta temporära steg som tar en viss del av vattnet och renar bara, men det finns inga krav. 
SL: Finns det några kommuner som satsar extra? 

MH: Jag vet att det fanns ett test 2015, i Ellinge. Det ska komma en rapport om det men 
jag inte sett något än.  De testade för läkemedel. Jag vet att andra testat för mikroplaster. 
Vissa har ju att de kan ta avloppsvatten som används som bevattning av skog, men som 
inte används – och inte har använts på många år – men de har möjligheten enligt 
miljöbalken att sprida avloppsvatten som bevattning av skog. 
SL: Men då är det själva vattnet, inte slammet? 

MH: Ja, men det används inte. Bromölla har tillstånd att göra det men det är inget som 
används, det är en breddningsdamm i dagsläget. 

SL: Är bräddning ett stort problem? 
MH: Ja, det är just därför de har den dammen. Men det är alltid kommunerna som har 
tillsynen för breddningen. Breddningen generellt är dålig, många har dåliga ledningsnät 
som är 60–70 år. De har legat i marken så länge att de går sönder. 

SL: Ledningsnäten är också ett stort problem? 
MH: Det är en underhållsfråga som är olika från kommun till kommun, men det är klart 
att det är något som kräver en ständig uppdatering. 
SL: När det gäller Länsstyrelsen, er uppgift när det gäller kommunala reningsverk 
är tillstånd och tillsyn? 
MH: Tillstånd och tillsyn, ja. Vi kontrollerar villkor, att de följer 
egenkontrollförordningen, hanterar kemiska produkter på rätt sätt, att deras arbete 
stämmer överens om vad som är föreskrivet. 

SL: Och du jobbar främst med tillsyn? 
MH: Ja, det är en annan enhet som ger tillstånd. 

SL: När tillstånd ska ges, vad ska kommunerna förhålla sig till? 
MH: Jag ska öppna ett dokument… ett tillstånd som kom i december för Ängelholm. Det 
handlar om påverkan på vattenskyddsområde, strandskydd, natura 2000. 
SL: Var det ett nytt reningsverk? 

MH: De behövde bygga ut och bygga om. Då sa vi att tillståndet samtidigt behövde 
förnyas. Det har fått gränsvärden på BOD, P och N. I ansökningshandlingar skriver man 
om högsta reningsvillkor och temporära villkor under utbyggnaden. Gränsvärdena skärps 
när verket tas i bruk. Det handlar också om buller, en del bygger in sina reningsverk och 
gör dem tätare. Nu behöver man ju bygga på all yta som finns. Buller, lukt, och hinder 
för spridning av avloppsvattnet är det som prövas. 

SL: Slammet – ni skriver här att det ska omhändertas på ett säkert sätt, men ni ger 
inget ytterligare direktiv? 

MH: Vi kan inte säga att allt slam ska skickas för återföring. Det finns en massa sätt man 
kan hantera slammet, men kommunerna får bestämma och vi hanterar det sen och ser om 
vi kan godkänna deras förslag. Här tex finns prövotiden, vi skriver också om 
campylobacter och cryptosporidium – man ska se om man kan rena dessa på ett extra bra 
sätt, eftersom en badplats ligger nära. Här finns inga gränsvärden, men det blir en 
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utredningsfråga. Kommunen får redovisa hur de arbetar med det och sen får vi titta på 
det. 
SL: Ligger reningsverk ofta nära badplatser? 

MH: Reningsverk ligger generellt sett nära havet, åtminstone här i Skåne när det är 
mycket kust. 

SL: Det här med att återföra näringsämnen – är det ngt man pratar om i 
kommunerna? 

MH: Det finns lite olika nyhetsartiklar…som skrivits. Tex VA-tidsskriften Cirkulation. 
De skriver om man får sprida eller, lite olika artiklar. Skadestånd om PFOS osv. De 
skriver om vad som händer, och hur det hanteras. Tex här att det är lagkrav på att bränna 
slam i Tyskland. 

SL: Men det är inte så att kommunerna frågar om råd när du är ute på tillsyn? 
MH: Det är ju lantbrukare som sprider, så det blir en fråga för de som har tillsynen där. 
Men vi kan kräva in uppgifter och kanske förelägga om försiktighetsmått. Då är det främst 
större djurhållare som vi på länsstyrelsen kontrollerar. 

SL: Det blir mer en jordbruksfråga? 
MH: Ja, hanteringen av slammet är det – om man klarar gränsvärdena. 

SL: Vi pratade ju om incitament, att det inte finns så mycket krav… 
MH: Ja, så är det väl. 

SL: Har ni några informationskampanjer, jobbar ni med den här frågan? 
MH: Det finns lite olika kampanjer och samverkansprojekt, bla det här med tillsyn och 
hur man ska jobba med det så att man får samsyn och gemensamma checklistor. Sådana 
projekt har vi haft, bla 2011. Men utöver det, inget sånt. 

SL: Inget som påverkar er tillsyn alltså, utan då är det andra projekt? 
MH: Ja, inget som påverkar mig. 

SL: Kan du skicka mig något tillstånd, de hade varit intressant att se hur tillstånden 
förändrats. 

MH: Ja, jag kan skicka Ängelholms. 
SL: Är det annars några kommuner som satsar/bygger nytt just nu? 

MH: De flesta kommuner bygger ut och då krävs det att reningsverken också 
omdimensioneras för att kunna ta hand om det inkommande vattnet.  

SL: Har du jobbat så länge att du kan se hur tillstånden ser ut idag jämfört med hur 
de såg ut för tio år sedan? 

MH: Nej, men vi har ett arkiv som man kan kolla. Tex Ängelholm hade tillstånd från 
1983, det är deras grundtillstånd: Sen skärper man kraven efter nya direktiv. Deras 
grundtillstånd var gammalt, svårt att hitta och läsa. Ser man här….finns såklart, alla har 
sina egna olika.  

SL: Har du möjlighet att skicka? 
MH: Absolut. Inga problem. 

SL: Har du några andra tankar om det här? 
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MH: Nej, det är som sagt de här föreskrifterna och förordningarna som är 20 år. Det 
behövs ett omtag. Vad har vi i slammet, och vad innehåller marken? Platsspecifika 
förutsättningar påverkar också, tex områden med låga halter kadmium kan få sprida slam 
med högre halt. Det kan vi som tillsynsmyndighet godkänna. Men även hur lång 
växtsäsongen är påverkar och hur mycket växten tar upp.  

SL: Har ni färdiga kartor när det gäller platsspecifika områden? 
MH: Nä, då kommer det in en anmälan och så tittar vi på det då. 

SL: Om det skulle komma någon ny reglering, vad tror du skulle prioriteras? 
MH: Det är svårt att säga. Läkemedel har det gjorts tester kring, där man tittat på hur 
mycket växterna tar upp? 
SL: Vem har gjort de testerna, Naturvårdsverket? 

MH: Jag tror att de själva gjort tester, Ellinge har tex gjort. Även något privat företag har 
tittat på hur effektivt det. Ex ipren innehåller mycket koffein, det är det vanligaste ämnet 
man hittar. Då blir det en avvägning, hur mycket ska man lägga på att ta bort det? Rening 
kostar ju också energi. Allt ska vägas ihop och man ska komma fram till vad som ger 
största miljönyttan –  det är inte helt lätt. Vad är den bästa lösningen? Det har gjorts en 
rapport om slamspridning, om slamspridning på åkermark…Källby/Sjölunda har 
sammanställt metallinnehållet, hur mycket tar växterna upp och om det finns metall i 
skördeprodukterna? 

SL: Det känns som att det behöver komma något uppifrån för att man ska jobba 
mer med återföring av näringsämnen? 

MH: Vi kan ju ställa krav vid tillsynen som är ganska långtgående, men vi vet ju inte vad 
som är nästa steg innan det gjorts tester. Vad ska testas, vilka gränsvärden ska gå ner till? 
Den diskussionen behöver vi i tillsynen. Just nu är det smittoämnen som diskuteras till 
exempel om vattnet leds ut i en liten bäck– då kan det vara vktigare i Natura 2000-
områden. 
SL: Platsen gör mycket? 

MH: Ja, man får diskutera utifrån var man är någonstans. Men det styrs ju av tillståndet, 
vilka krav man kan ställa.  

SL: Tillståndet kan se olika ut beroende på när reningsverket är byggt? 
MH: Framförallt är det vad som ligger runtomkring som styr. De som jobbar på 
kommunen vet ofta vilka arter som finns i närheten och som är extra skyddsvärda. Även 
fiskodlingarnas slam ska spridas, även det ska spridas på åkermark – vilka problem finns 
där, vad finns det i slammet? 
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Bilaga 5: Intervju med Martin Andersson, 
processingenjör Ängelholms kommun. 
 
Datum: den 28 april, 2017 
Tid: ca 10.00 
Närvarande: Sara Landqvist och Martin Andersson 

Minnesanteckningarna som togs under intervjun har tyvärr försvunnit på grund av ett 
tekniskt missöde. Även inspelningen av intervjun, som utfördes via telefon, misslyckades. 
Nedanstående sammanfattande text har jag därför skrivit ur minnet. Den har skickats till 
Martin Andersson som intygar att det som står nedan stämmer samt är delar av det 
pratade om under intervjun. Martin Andersson vill påminna om att de åsikter han gett 
uttryck för är hans egna och att han inte är någon expert på allt vi berörde under 
samtalet. 
 

Ängelholms kommun har nyligen beviljats tillstånd att bygga ut sitt reningsverk. 
Anledningen är att det gamla helt enkelt är för litet. När Ängelholms kommuns befolkning 
växer behöver även reningsverket göra det. Ängelholm sprider idag sitt slam på 
jordbruksmark. Slammet är Revaq-certifierat. Men Martin Andersson är orolig för att de 
inte kommer att klara de ställda gränskraven från och med 2025 när det gäller silver. 
Reningsverket hade tidigare problem med silver från industrier men det försvann i och 
med att flygflottiljen F10 la ner. Enligt Andersson är det flera kommuner som kommer 
att ha svårt att uppfylla Revaq-kraven enligt hur de planeras att vara de närmaste åren, 
med regelbundna skärpningar. 
De tillståndskrav som länsstyrelsen ställer är hårdare än de som nuvarande reningsverk 
har att förhålla sig till. Strängare reningskrav gäller för bland annat BOD, fosfor och 
kväve men det ställs även krav på att det nya reningsverket inte ska orsaka olägenhet på 
grund av lukt eller buller. Länsstyrelsen ställer inga krav på ytterligare rening än av BOD, 
fosfor och kväve och det är inte heller något kommunen själv funderat på att införa.  

Återföringen av näringsämnen sker genom slamspridning och fungerar bra.  
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Bilaga 6: Intervju med Henrik Held,  
konsult på Veolia Water Technologies 
 
Datum: 19 april, 2017 
Tid: kl. 9:00 
Närvarande: Sara Landqvist (SL) och Henrik Held (HH). 
 
Intervjun genomfördes via Skype. 
 
SL: Kan du börja med att berätta lite om företaget du arbetar på? 

HH: Veolia water technologies är en VA-entreprenörfirma som säljer värdsledande 
teknologier för att tillverka dricksvatten och rena avloppsvatten. Då ingår även slam, vi 
jobbar både med den kommunala sidan och den industriella sidan.  
SL: Vad var din roll i bygget av Borås nya reningsverk? 

HH: I det fallet blev det en prekvalificering, det vill säga att för att inte alla ska kunna 
lämna anbud så väljer man ut vissa anbudsgivare med hänsyn till vad erfarenhet, storlek, 
kompetens, referenser och så vidare.  Det är som att säga att snickaren i Kristianstad som 
har två anställda inte kan bygga ett sjukhus, Man lägger en viss ribba, och säger: för att 
kunna göra detta måste du ha vissa kompetenser och vara och av viss storlek osv. När vi 
blev prekvalificerad lämnade vi över ansvaret till vår anbudsgrupp. Jag ansvarar för 
marknadskommunikation och marknadsföring  
SL: Var det fler företag inblandade? 

HH: Vi jobbade tillsammans med vårt systerbolag i Danmark som heter Krüger. Det var 
egentligen då vi och Krüger tillsammans som gjorde detta, men vi ägs båda av Veolia 
water technologies. Veolia har två ben, det ena är att bygga de här anläggningarna. Det 
andra är drift och underhåll av anläggningarna. Det är det som man kallar Veolia. Ena 
delen heter bara Veolia, andra heter Veolia water technologies. 
SL: Jag förknippar ju annars Veolia med bussar… 

HH: Det har vi slutat med sedan 2015. Det är nämligen såhär att man var inne på det, 
körde tunnelbanan och bussar men det sålde man av för åtta år sedan. Men varumärket 
var så starkt i Asien – att de som köpte det sa att de ville använda namnet fortfarande. 
Därför ligger det kvar. Det ena är business to customer, det blir tydligare i folks vardag. 
Men inom vår bransch, vatten och avlopp – då vet man vad Veolia water technologes är.  
SL: Kan du berätta lite mer om reningsverket i Borås? 

HH: Det kommer att belastas för 150 000 pe, men dimensioneras för 210 00 pe. Det vi 
jobbade ganska mycket i det projektet var att få en bra totex – alltså en bra LCC. Totex 
består av capex och opex, capex är själva investeringen och opex är driftskostnaden. Då 
kan man säga att på investeringsbiten, det man får betala för att bygga anläggningen, där 
jobbade vi ganska mycket med hur bassängerna skulle se ut. Hur många behöver du för 
att ha redundans, dvs kunna stänga av en linje men ändå köra verket så att utsläppskraven 
klaras. Vi kollade även på hur långa, hur breda, hur djupa bassängerna skulle vara, och 
om de skulle vara rektangulära eller cirkulära. Det har vi mycket erfarenhet av. Veolia 
driftar ju 4 000 vattenverk och 3 000 reningsverk runt om i världen. Vi har uppfattning 
om hur många linjer som behövs för att upprätthålla en bra drift? Vi vet. Också – man 
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kan bygga stort om man väljer en teknologi, har man liten plats, får man välja en annan 
yteffektiv teknologi. Det är viktigt att välja rätt teknologi för förhållandena.  
SL: Var yta ett problem i Borås? 

HH: Hur mycket yta som behövs är beroende på hur reningsstegen ser ut. Först tar man 
bort allt som syns, stora partiklar. Sen det som sjunker enkelt (org material) sen bryter 
man ut det som är löst och sen polerar man i slutet, ex om man har höga fosforkrav. Då 
gäller det ju att välja för rätt yta och sen att de passar ihop. Det hänger väldigt mycket på 
investeringskostnad och capex. Sen hade man ju också önskemål att rena allt vatten, även 
skyfall. Istället för att bygga ett reningsverk som alltid klarar av det kan man hitta 
teknologier som kan nyttjas när det kommer mycket vatten. Exempelvis kan man skydda 
en viss linje om det kommer mcyket vatten. Borås har har teknologier som kan hantera 
om det kommer mer än det som kommer vid normalflöde. Vi hittade en bra lösning så att 
vi kunde säkerställa driften.  

Borås reningsverk handlades upp i två delar, vattenfasen och slamfasen. Vi fick hand om 
vattenfasen, Purac tar hand om slammet. Då kan det bli så att man har från kunden sagt 
att; ”vi bedömer att så här mycket energiproducerande slam kommer vår process att 
producera, då vet de som ska bygga slamkammare att då får dom vara såhär stora.” Men 
vårt mål var att försöka avskilja så mycket energiproducerande slam som möjligt. Då 
hamnar vi i den här situationen; ska vi bara följa vad de sagt? Naturligtvis vill kommunen 
ha 15 ton slam, men har det sagts bara 10 så blir det svårt med översikten. Den här typen 
av problem kan man stöta på. 

SL: Är reningsverket igång? 
HH: Det ska tas i drift någon gång nästa år. Borås energi och miljö har en webbkamera, 
där man kan följa bygget live. 
SL: Är ni begränsade av ytan? 

HH: Det har funnits plats, men inte i överflöd. Borås bygger den här anläggningen vid 
avfallsanläggningen och bygger också ett kraftvärmeverk samtidigt.  

Sen när det gäller totex, så finns ju också opex, det andra - själva driftskostnaden. Det har 
ofta att göra med energi, kemikalier och om att man ska ha personal för att övervaka. 
Hänger också ihop med att vara så energieffektiv som möjligt. Bara tex nyttja luft för 
nedbrytning av organiskt material i den mängden det behövs och inte mer, genom att styra 
detta på ett smart sätt. Det kan handla om att inte blåsa in luft hela tiden utan beroende på 
vad behovet är. Ju mer syreförbrukande ämnen man kan avskilja innan, desto mindre 
energi behövs. I Borås önskade kommunen också att man skulle ha biologisk fosforrening 
så långt som möjligt för att slippa kemikalier. Biologisk fosforreduktion innebär att man 
bygger in mer fosfor i själva biomassan. Det hamnar i slammet istället. Det betyder att 
den biologiska processen är viktig, vi vill använda så lite energiproducerande slam som 
man inte vill bryta, det vill vi ska avskiljas. Så vi vill rena kvävet biologiskt, och binda 
fosforn i slammet. Det är en ekvation som man vill titta på, om man tar bort mycket 
energiproducerande slam påverkar det de andra processerna? Då gäller det att man ha tre 
byggstenar som beror av varandra, där man inte bara kan plocka bort en sak för då 
påverkar man de andra. Vi använder då ett processoptimeringsverktyg som heter Star. 
Genom att sätta ut kontinuerliga mätare för flöde, pH, turbiditet, suspenderat material osv 
kan vi titta på att anpassa avloppsvattnet till vår process. Kommer det in väldigt mycket 
energiproducerande skam, som kan användas för att producera biogas, då säger 
programmet att då tillsätter vi mer fällningskemikalie. Det känner av om det kommer in 
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mer partiklar, och avskiljer mer då. På det sättet kan vi skicka mer till biogas. Det är en 
realtidsstyrning. Kommer det in för lite partiklar ser vi till att inte tillsätta 
fällningskemikalie alls. Vi försöker hela tiden reglera sammansättningen av 
avloppsvattnet för att anpassa till reningsstegen. Exempelvis om det är för mycket vatten, 
men tunt – då kan vi bestämma oss för att leda förbi det och sen rena det separat.  

SL: Är det ett helt automatiskt system? 
HH: Ja, det sköts helt automatiskt. Men programmet kan också ge operatören ett val; nu 
händer detta och jag tänkte göra det här, är det ok? Människans hjärna har ju fler 
dimensioner än vilket dataprogram som helst. Operatören ställer också in bör-värden och 
intervaller, när Det finns ett grönt, gult och rött intervall…Ligger man i det gula mer än 
tre timmar leder det till att en åtgärd måste tas. Ibland kan det hända att under de tre 
timmarna går värden tillbaka in till grönt igen – då får operatören bara en lista att ”igår 
var det här värdet i det gula området i två timmar av tre”. På så sätt kan man se mönster 
som behöver följas upp. Röda intervallet är ett larm-  om något ligger utanför så kan det 
påverka driften och utsläppskraven. Vissa mätpunkter vid reningsverket matas in i 
procesens. 
SL: Är detta ett nytt system? 

HH: Detta används även på andra reningsverk, framförallt mycket i Danmark. Tidigare 
reningsverket i Borås, Gässlösa, hade det här programmet sedan tidigare. Algoritmerna, 
om det här händer, vad ska jag göra då, inte påverka andra processer osv. Det har vi jobbat 
med.  

SL: Varför ville Borås bygga ett nytt reningsverk? 
HH: Det gamla, var så pass gammalt att det inte var ekonomiskt försvarbart att renovera 
eller bygga ut. Kommunen hade alltid haft idén att ha en triad med avfall, värme och 
avlopp på samma ställe. De hänger ju ihop. Slammet producerar biogas för att driva 
bussar, avfallet genererar fjärrvärme. Det gäller att hitta de här energiflödena och använda 
dem för högvärdiga energiprodukter. Biogas har högt energivärde, det ger en högre 
verkningsgrad att omvandla det till bussbränsle än till värme. Borås jobbar med 
energibalanser, och vill använda energin på rätt sätt. Därför sa man att om vi lägger 
avfallsanläggningen, reningsverket och biogasen på samma ställe, spar vi mycket 
transporter. Borås kommer att titta på energibalanser, precis som vi gör med att optimera 
driften, men utifrån energikällor. Det är unikt.  
SL: Hur ser intresset ut bland kommunerna för att renovera eller bygga nya 
reningsverk? 
HH: Det är jättestort! De flesta kommuner har väntat lite för länge med att göra något åt 
reningsverk, vattenverk och ledningsnät.  
SL: Står vi inför någon sorts kris nu då? 

HH: Inte kris, men samtidigt kan man säga att både vattenverk och reningsverk ofta ligger 
på sådana platser som är väldigt attraktiva. De ligger ofta nära vatten, samtidigt som 
urbaniseringen har gjort att de har kommit närmare staden. Den marken börjar bli så 
attraktiv och dyr, att det lönar sig för kommunen att sälja marken för exploatering och 
därigenom finansiera ett nytt verk längre ut från staden. Det tror jag många ser 
möjligheten att göra. I kombination med att räntan är så låg. Kristianstad ska också bygga 
ett helt nytt reningsverk. Det är många pusselbitar som faller på plats som gör att man 
idag bygger nytt istället för att bygga om och renovera.  
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SL: Kan också reningsverkens livstid påverka, att det överlag är byggda på 60-70-
talen? 
HH: Just det, det stämmer. Hade man underhållit dem mer regelbundet hade de kanske 
kunnat löpa fem, tio år till. Men man har inte haft den möjligheten att stoppa undan pengar 
på ett konto. Vatten och avlopp finansieras via VA-taxa, inte skatt. Tar man ut mer pengar 
än det kostar måste man betala tillbaka dem. Man kan inte ta ut tio procent mer för ratt 
planera för ut- eller ombyggnad. Först på senare år, har man bildat kommunala bolag och 
kan därmed spara lite.  
SL: Det här med näringsåterföring då, finns det intresse för att jobba med det i 
kommunerna?  
HH: De tycker det är väldigt intressant. Det stora problemet är att man väntar på regering 
och Naturvårdsverket om slamdirektivet. EU har tagit fram ett slamdirektiv, regeringen 
har gett Naturvårdsverket i uppdrag att utreda-vad innebär det för Sverige? Här har man 
dilemmat kring om man ska återföra slam till åkermark eller inte? Om du ska återföra 
slam till åker mark, måste man ha fosfor och kväve i det – annars blir det inte intressant. 
Förbränner man det som man gör i Tyskland och Holland är det bra att ta ut näringsämnen 
innan, för att göra konstgödsel. På så sätt kan man återföra näringsämnen. Just nu fightas 
man, det är en dragkamp - vad ska vi göra? Återföra slammet på åkermark? (LRF säger 
ja, men ni måste garantera att det är fritt från gifter, tungmetaller, organiska föroreningar 
och läkemedelsrester) Bönderna är rädda att det tas upp av grödorna och då kan det inte 
säljas längre. Så just nu vet inte regeringen vilket ben de ska stå på, för det är så många 
viljor inblandade; bönder, konsumenter, icke-politiska krafter. LRF driver ju en del, men 
de vill inte ha en risk som  gör att de inte kan sälja sin produkter. Politikerna vill inte att 
konsumenterna tar ett beslut som leder till förorenade matvaror. Det är komplext att prata 
om cirkulär ekonomi. 

SL: Det låter som att det är svårt för kommunerna att veta vad de ska göra? 
HH: Svenskt vatten har sin Revaq-certifiering. LRF har kommit fram till att om slammet 
är certifierat är det ok att återföra för vissa typer av grödor. Men vissa kommuner ser 
redan nu att om en fem, tio år, kommer de inte kunna uppfylla Revaqcertifieringen längre. 
Våra matvanor förändras, vanor i hemmet, och påverkan av invandring – avloppsvattnet 
speglar samhället och det har hänt enormt mycket de senaste tio åren bara. Tensider eller 
fosfor i tvättmedel tex. Vi äter mer nationellt, använder mer olivolja, mindre andra fetter, 
mer mediciner. Tänk på hur mycket läkemedel vi äter mot bara folksjukdomar som 
magkatarr och huvudvärk, läkemedelsindustrin har utvecklats. Det man inte kunde bota 
för 20–30 år sedan, kan man idag bota eller ha ett medikament till, som diabetes. Allt 
detta påverkar samhället och avloppsvattnet, och i slutändan hamnar det i vårt vattenflöde. 
Reningsverken var byggda för att ta hand om BOD, kväve och fosfor. Men idag ser ju 
avloppsvattnet annorlunda ut, det är mer komplext. Just det här att man behöver ha nya 
reningsmetoder, är också ett skäl till att man bygger nytt istället för om- eller rening. Tex 
kan det behövas nya reningssteg för läkemedelsrester.  
SL: Efterlyser kommunerna dessa reningssteg? 

HH: Kommunerna reserverar en extra yta eller area så att man kan bygga ut. Man gör sig 
redan funderingar, att om eller när det kommer krav ska vi vara förberedda. 

SL: Vilka krav tror du är mest sannolika? 
HH: Läkemedel, eller kväveåterföring. Just nu tittar man på att sänka fosforkraven 
ytterligare, det kräver ny teknologi. Återföring av slam eller näringsämnen, det är en så 
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svår och stor fråga. Man vilar på hanen, har gjort det i säkert fem år. Man måste ta ett 
beslut nu. 
Läkemedelsrening har redan införts i Schweiz. En politiker eller sakkunnig har lättare att 
föra in något som redan finns definierat, än tex slam. Fosfor kommer redan, läkemedel 
kan vara nummer två, slammet kommer därefter. Det är min uppfattning.  

SL: Hur ser läget ut internationellt? 
HH: Holland och Tyskland vill inte lämna det här problemet till nästkommande 
generation. De bränner slammet. Holland har hur mycket odlingsareal som helst. Men de 
har inte så stor möjlighet till deponier, de måste göra sig av med slammet. Så de bränner 
det och tar ut näringsämnena ur askan. Det man kan göra är att ta ut struvit, ta ut fosforn. 
Det gör man i reningsverket i Helsingör. Man tar ut det innan man bränner slammet.  

SL: Varför tror du inte att det sker så mycket återföring av näringsämnen i de 
svenska kommunerna? 

HH: Eftersom det inte finns något krav. Om kommuner bygger en typ av behandling och 
det kommer beslut om en annan typ av behandling blir det svårt för kommunerna att veta 
vad de ska göra. De kommuner som inser att de inte gjort rätt kommer att hamna i en svår 
sits. De sitter i en rävsax. Branschorganisationen Svenskt vatten säger att staten måste 
komma med ett svar! Kommunerna hamnar i en otroligt svår sits. Teknologier finns när 
det gäller att ta upp näringsämnen och man kan använda slam – men man måste bestämma 
sig för hur kraven ska se ut. Om man bara gynnar en typ av process, eller om det blir ett 
större scope där man anpassar processen för de förutsättningar man har lokalt.  

SL: Finns det något annat kommunerna kan göra än att vänta? 
HH: Det finns de kommuner som arbetar med egna utredningar. Vilka teknologier skulle 
passa oss? Vilka kostnader innebär det? Är det försvarbart? Forskning med IVL osv. De 
kollar på olika alternativ och vad som kan vara lämpligt för den egna kommunen. De 
kommuner som ser att de inte klarar gränsvärdena jobbar mer med frågan. Sen kan det 
finnas kommuner som vill vara i framkant som också arbetar med det. Generellt är det så 
att finns det inga problem, kan man inte motivera en höjning av VA-taxan. Vatten och 
avlopp är taxefinansierat.  

SL: Föreslår ni som konsultbolag några andra lösningar? 
HH: Det jag kommer att tänka på är att när du rötar slam får du ofta rejektvatten, när man 
avvattnar slammet. Du får då en klarfas som är rik på kväve och fosfor. Där finns det 
teknologier för att på ett effektivt sätt rena strömmen, tidigare förde man bara in det i 
huvudströmmen, men det har kostat mycket pengar i form av driftskostnader, energi för 
luftning osv. Annamox-metoden är en, det finns olika typer av teknologier. Anitamox 
heter den vi använder. Det är en process som vi fört in i Borås reningsverk, de hade annan 
lösning för att ta hand om rejektvattenflödet. Man förde in en ny teknologi, det tog mindre 
capex och opex. 
SL: Men för att det här ska ske på fler ställen måste kommunerna få veta vad som 
gäller? 
HH: Att producera och distribuera är taxefinansierat, det finns inget vinstkrav, bara ett 
uppdrag om att tillhandahålla tjänsten. Så länge inte kraven ändras eller det kommer nya 
har kommunerna inga möjligheter att göra något. Hade man varit vinstdrivande hade man 
kunnat göra något, men så länge man uppfyller lagar och regler är det ok. Det enda man 
kan ifrågasätta är om man är tillräckligt effektiv, behövs fem, tio eller femtio personer? 
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Det styrs av vilka förutsättningar man har. Man kan inte säga att en kommun som 
Kristianstad med 50 000 pe behöver 50 personer i driften. Det beror på det geografiska 
läget, topografin och urbaniseringsgraden. 

SL: Tror du det varit lättare om kommunala bolag fått gå med vinst? 
HH: Vet inte, jag är lite kluven. Min personliga uppfattning är att det finns vissa 
samhällstjänster som staten ska tillhandahålla som ska täckas på ett eller anat sätt. Utsätter 
man dem för konkurrens eller sätter vinstkrav finns risk att man äventyrar navet i ett 
samhälle som ska fungera. För att ett samhälle ska fungera krävs vatten och avlopp. Jag 
tror att driva och underhålla, outsourca till exempel anser jag inte är något problem för då 
kan man utsätta för konkurrens – behöver ni verkligen vara femton i driften till exempel? 
Men kommunen kan aldrig avsäga sig ansvaret. Privat finansiering är kontroversiellt, men 
man kan tänka sig att det blir som ett leasingavtal. Jag säger att ni vill bygga nytt 
reningsverk, jag lånar er pengarna. Ni betalar 50 miljoner kronor om året i tio år. Då vet 
kommunen exakt vad det kommer kosta. I dag lånar man av staten. Men det finns redan 
i dag broar som byggts privat. Öresundsbron finansieras av avgifter. Och de kommunala 
energibolagen får gå med vinst. Det finns de som lägger in miljöhanteringen i 
energibolaget och kallar det vatten och avfall. För när det gäller avfall får man ta ut vinst.  
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Bilaga 7:  
Mailkonversation med Europe Direct Contact Center 
 
2017-05-15 13:41 

Dear Ms. Landqvist, 
 
Thank you for contacting Europe Direct Contact Centre. 
 
The Commission has proposed to amend Directive 86/278/EEC on the protection of the 
environment, and in particular of the soil, when sewage sludge is used in agriculture – 
see proposal COM (2016) 789. The amendments proposed are limited to the provisions 
on reporting. 
There is no other review planned for this Directive. 
 
We hope you find this information useful. Please contact us again if you have further 
questions.  
 
---------------------- 
New sludge directive? 
 
Hello! 
 
I'm wondering what's happening with the sludge directive 86/278/EEC? 
 
I understand that it is to be updated, but at your website 
(http://ec.europa.eu/environment/waste/sludge/) the latest activity I can find is from a 
conference in 2001. Surely something must have happened since then? 
 
I would like to have the contact information to someone who knows more about this, 
and preferably works with the issue. 
 
------------------------------------------------------ 
 
With kind regards,  
EUROPE DIRECT Contact Centre  
http://europa.eu - your shortcut to the EU! 
 
How do you want Europe to evolve in the years to come?  Take part in the debate which 
the European Commission has launched: https://ec.europa.eu/commission/white-paper-
future-europe-reflections-and-scenarios-eu27_en  
 
Disclaimer Please note that the information provided by EUROPE DIRECT is not 
legally binding.  
 
We would like to ask you 4 questions about the information provided by Europe Direct. 
It should not take you more than 3 minutes to complete this survey -  
https://forms.communi-
k.eu/livewebtools/WebForms/Survey/Survey.html?caseid=101000151082?en 
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Bilaga 8: Intervju med  
Maria Persson, VA-strateg, MittSkåne Vatten 
 
Plats: Höörs kommunhus, Södergatan 28, Höör 
Datum: 22 mars, kl 13:30 
Närvarande: Maria Persson (MP) och Sara Landqvist (SL) 

SL: Jag skriver en examensuppsats om vilka hinder som finns för att återföra 
näringsämnen inom kommunens verksamheter så jag skulle egentligen vilja börja 
med att fråga hur ni egentligen gör här? 
MP: Ja, vi har ju haft tanken att vi vill sprida slam på åkermark för att det har ett högt 
näringsinnehåll. Parallellt jobbar vi med uppströmarbete. Men det är svårt för 
lagstiftningen säger att vi får sprida slam, men Svenskt Vatten säger att vi inte får sprida 
slammet om det inte är Revaq-certifierat. Det är ett sånt dilemma vi har. Vi är en liten 
kommun och Revaq kräver mycket resurser för att hålla vid liv, det finns en massa årliga 
kontroller som måste genomföras. 
SL: Men ni är alltså inte Revaq-certifierade idag? 

MP: Vårt slam är inte Revaq-certifierat. Vi har jobbat med det på så sätt att vi tog fram 
rutiner och så inom ett annat projekt, och vi jobbar rätt mycket med uppströmsarbete – så 
vi har fokus på det. Men vi känner inte att vi har möjligheten att vara med i Revaq 
eftersom vi har så pass dåligt slam, så även om vi går igenom processen så blir det ingen 
Revaqcertifiering. Så då har vi sagt att vi får försöka få ett bättre slam, och sen kanske 
om vi får så pass bra slam att det kan blir Revaq-certifierat gör vi ett nytt försök. 

SL: Varför är slammet dåligt? 
MP: Vi har väldigt höga metallhalter och vi vet inte riktigt var det beror på.  En misstanke 
vi hade är att vi inom området har naturligt höga kadmiumhalter. Vi har väldigt mycket 
kadmium i slammet i både Höör och Hörby. Det är något som sticker ut i båda 
kommunerna. Och det finns inga stora industrier eller så som kan förklara det förutom 
det naturliga. Då har vi förklarat det med att även dricksvattenbrunnarna innehåller 
mycket bly och kadmium – så det kan vara en indikation på att det kan var naturligt 
förekommande. Då kan vi ju göra uppströmsarbete hur mycket som helst men det kommer 
inte att påverka vårt slam. Nu pratar vi om att vi ska plocka bort externslammet. 
Externslammet här är jättedåligt. 

SL: Menar du enskilda avlopp? 
MP: Ja, för näringsämnen sticker vidare där under tiden som metallerna stannar kvar i 
trekammarbrunnen. Vi har många enskilda avlopp men ganska små reningsverk. Andelen 
externslam är stor jämfört med belastningen på reningsverket, jämfört med tex Eslöv. 
Deras verk är ju fem gånger så stor, då märks det inte lika mycket med de enskilda 
avloppen.  

SL: Finns det planer på att bygga om reningsverken här? 
MP: Jo, lite och det kommer säkert att hända, men det påverkar ju inte slammet. Nu 
funderar vi på att i ett pilotprojekt separera externslammet, köra det i en egen linje för att 
se hur mycket det påverkar. Nu går det ju rakt in i reningsverket, men vi ska prova hålla 
det skilt. Vi får se vad Merab tänker om det, de får ju vara med och betala. 
SL: Hur fungerar kontakterna med dem? 
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MP: Det har ju väldigt lite förståelse för att de förorenar vårt slam.  

SL: Är det svårt att få dem att förstå? 
MP: Ja, men det står i deras avtal att de ska få lämna slammet. Samtidigt förstår jag dem, 
de har ingen annan lösning, vad ska de göra åt slammet i trekammarbrunnarna? Det är så 
det är, de har ingen annan lösning. Jag förstår att de är lite motiga, men vi ska göra ett 
nytt försök nu när vi kommit på den här iden med separerade linjer. Kan vi komma med 
en lösning åt dem kanske de kan vara med om att betala den. 

SL: Men det betyder att ni kommer att bygga om reningsverket? För att få egen 
linje? 

MP: Ja, men vi börjar med en pilotanläggning. Faller det väl ut får vi bygga en intagsenhet 
för externslam och med slamavvattning och så. 

SL: Är ni ensamma om detta, med den dåliga slamkvaliteten? 
MP: Alla har egentligen samma problem, men utslaget blir värre här, dels eftersom vi har 
hotspots med bly och kadmium och dels eftersom, vi är ett mindre reningsverk, så det blir 
dubbelt. Vi har haft kontakt med Östra Göinge som har ett jättebra slam. Och de har ju 
också enskilda avlopp, men precis som vi inga stora industrier så vi är ganska likvärdiga 
kommuner… Så det är därför vi dragit slutsatsen att det är naturligt förekommande här…. 

SL: Hur ser era kontakter ut med andra kommuner? Är detta något man pratar 
om? 

MP: Slammet är ju ett jätteproblem, det är det al.la pratar om. Och nu med den nya 
slamförordningen….Den har varit på gång i 15 år. Lagstiftningen är ju gammal. Förslagen 
som kommit är väldigt mycket tuffare krav och med dem kommer vi i praktiken inte att 
få sprida slam. Om det nya förslaget får igenom kommer vi inte få sprida längre. Jag tror 
att det även kommer komma förslag på hygienisering av slammet. Det har vi i Höör idag, 
genom kalkning, men inte i Hörby. Även stabilisering tror jag det blir krav på. Det är ju 
lite att man lagstadgar Revaq. Det är samma tankar. Fritt från smitta och att man ska jobba 
för att successivt förbättra slamkvaliteten. 

SL: Sprider ni all slam idag? 
MP: Ja. Det är det om är svårigheten. Enligt lagen får vi sprida slammet, vi gör inget fel 
enligt lag, men enligt miljöförvaltningen gör vi ett jättefel. 
SL: Men vad skulle ni göra av slammet annars? 

MP: Det finns ingen bra lösning. Ingen vet. Ingen tar emot slam så det får väl bli 
förbränning. Man kan lägga på deponi, men det behovet finns inte så länge till. Vi har 
aldrig gjort det, så jag vet inte så mycket om det men nu har man täckt deponierna så det 
behövs inte så mycket mer. Anläggningsjord kan man väl också göra och låta det gå till 
förbränning.  
SL: Men kan man lagstifta om något som inte går att lösa? 

MP: Nu finns det inget driv att ta fram en lösning, men det kanske kommer om 
lagstiftningen finns där. När lagstiftningen kom vara alla lite oroade, men nu vill de att 
den ska komma. Vi måste veta få vad vi ska bygga för. Det är ju lite trist att bygga något 
som sen blir helt oväsentligt. Tidigare var till exempel lagring en acceptabel 
hygieniseringsmetod, då tänkte vi bygga ny platta. Men detta nya förslaget gör att lagring 
inte är en ok lösning, så då var det ju tur att vi inte hade gjort en ny platta för flera miljoner. 
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SL: Vet du när en ny slamförordning kan komma? 

MP: Det börjar faktiskt bli komiskt. Hela tiden säger de ”nu är vi nära”. Jag har hört det 
tio gånger att det varit nära, och det börjar nästan bli som ett skämt. För tre år sedan 
presenterade de det som att nu är det dags. Då hade de en massa seminarium och det 
kändes väldigt konkret och nära, men det är ju tre år sedan nu.  

SL: Men det måste vara något många kommuner väntar på? 
MP: Många har det som vi, man sitter och väntar och vet inte vad som ska hända. Det är 
ju katastrof, vår platta är nu i jättedåligt skick, den är för liten. Nu i våras blev det panik 
eftersom den var full innan vi fick börja sprida. Här i Höör byggde vi om och kalkar 
slammet nu, där chansade vi lite och gjorde den lösningen. Sen kan man ju alltid 
ifrågasätta kalkning; kalk bryts ju någonstans ifrån, ur energisynpunkt är det inte så bra 
och det är en ändlig resurs. Men det funkar ju jättebra härmed kalkningen. 
SL: Vad säger bönderna? 

MP: Bönderna i sig säger inte så mycket, det är branschfolket. De bönder jag haft kontakt 
med, som tagit slam, hämtat det själv - det är inte jättemånga, vi har en entreprenör nu. 
Men många säger att den marken där man slamgödslat är så mycket bättre, för där har 
man tillfört kol. Konstgödsel är ju ganska dött, det är bara de här näringsämnena. Det har 
man lyft de senare åren att man utarmar jorden på kol. Det är en glömd fråga, det kan 
man ju tänka sig. Man kan ju inte bara lyfta och lyfta. Det är klart att om man använder 
naturgödsel funkar det ju, men om man inte har djur på gården blir det ju svårt.  
SL: Ser du några lösningar? 

MP: En sak är ju det här med att vi ska jobba med uppströmsarbete, ut och säga till 
industrier vad de inte får släppa ut. Då kan man tänka – är det verkligen vårt jobb? Första 
steget är ju tillsynsmyndigheten som borde ha koll, och det har de ibland men ibland inte. 
Men sen kan jag tycka att det borde finnas nationell lagstiftning om vad man får använda. 
Det är konstigt att industrier får använda en massa otrevliga kemikalier, men sen ska vi 
komma och fixa det i efterhand. 

SL: Fungerar det dåligt? 
MP: De får ju inte släppa ut vad de vill, men har man det i sin produktion kommer det ju 
hamna i avloppet. Vi ska vara med och lösa ett problem som vi inte varit med om att 
skapa eller ens har kontroll över. Vi har ju också väldigt få verktyg att göra något, vi kan 
inte lägga några förelägganden. Jag tycker det är konstigt att vi som VA-organisation har 
det ansvaret. Men så fort kemikalien är godkänd så används den och då hamnar den i 
avloppet. Det hade varit bättre om den förbjudits på nationell nivå. Sen vet jag inte, det 
kanske är jättesvårt.  

SL: Låter som det skulle behövs bättre regler på en högre nivå? 
MP: Det kan man väl tycka, att arbetet borde påbörjas längre upp i kedjan, för vi är ju 
längst ner. Sen är det ju konstigt också, för som jag förstått det är det bara i Sverige den 
här slamdiskussionen finns. I andra länder sprider man det, och vi köper ju en massa 
livsmedel utifrån. Och det slammet är ju säkert mycket värre än vårt. Det blir ju en väldigt 
konstig och märklig debatt. De här krafterna som är drivande mot slamspridning…  

SL: Vilka krafter? 
Det är ju en massa personer som skickar mail om hur hemskt det är att vi sprider slam, 
att det är jättefarligt. De har gjort det till sitt uppdrag att bekämpa slamspridning. 
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SL: Är det metallerna som oroar? 

MP: Ja, och sen är det ju läkemedelsrester. Men ett slam som man brukar ner i en 
jordbruksmark, där bryts ju det ner. Vi släpper ju ut mest läkemedel i ledningen som leder 
ut i vattnet. Det är ju inte så om det släpps ut med vattnet, där sker ju ingen nedbrytning. 
Men i marken är det solen som lyser, bakterier bryter ner, där finns syre, det sker 
mekanisk nedbrytning. I vattnet händer nästan ingenting. 
SL: Men jag läste att Linköping har läkemedelsrening nu? 

MP: Ja, det kommer ju nu och det är jättebra. Men det kommer ändå finnas i slamdelen, 
och man fångar inte allt men det mesta som annars skulle hamna i vattenfasen, och det är 
jättebra. 
SL: Men i marken är det inte lika farligt? 

MP: Nä, men det har man ju velat påstå. Men jag kan ju tycka… Man borde ju sträva 
efter ett kretslopp. Det här med att bränna slam, det känns i min värld jättekonstigt. 

SL: Men visst bränner man slammet i Danmark? 
MP: Ja, det gör man rätt mycket i Europa. Det är nog lite olika. Men målet borde vara att 
få slammet så rent att inte detta är något problem med spridning. Det är klart att det ska 
återföras.  

SL: Jag skriver examensarbetet med företaget Ekobalans…  
MP: Ja, de brukar vara här och prata… 

SL: De säger att de inte får gehör hos kommuner, att de uppfattar det som att ni 
inte har något incitament för att få till ett kretslopp. 

MP: Är det Ekobalans som vill plocka ur fosfor? Vad jag vet, gäller deras lösning endast 
rejektvattnet? Det är alltså när man avvattnar slammet, det som man kramar ut ur 
slammet. Det vattnet innehåller väldigt mycket näring och metaller och allt möjligt. Vad 
jag vet plockar de ur fosfor ur det vattnet och så blir det struvit – och det är ju jättebra – 
men du har ju hela slamhögen också. Så det är ju bra, men som reningsverk tänker vi att 
”ja, det är ju bra men man har fortfarande inte löst huvudproblemet”. Det andra är inte ett 
problem på det viset, men det är ju jättebra att de gör det. Hade man kunnat göra så på 
den stora delen…. En väg att gå är ju att plocka ut det bra ur slammet, den andra vägen 
är att plocka ut det dåliga, eller att få till en lösning så att hela slammet blir bra. Tänk att 
bara kunna ta en magnet och få ut alla metaller och sen ha en ren mängd och kunna sprida 
det och ha ett kretslopp! 
SL: Ekobalans utvecklar nu en ny teknik och talar även om biokol, men det är inget 
som är helt klart än… 
MP: Ok, sen tror jag att VA-organisationerna, när det pratades om en ny slamförordning, 
då poppade ju alla de här företagen upp. Och då kom en massa pilotanläggningar, men 
nu har man börjat tröttna lite. Det behöver bli mer än pilotanläggningar men vi som VA-
organisation har ju svårt att gå in med kapital. När vi får frågan att gå in med pengar 
hamnar vi i en situation där vi gynnar ett enskilt företag och då gör vi fel, för då måste vi 
ju göra en upphandling. Så jag förstår att företagen tycker att vi är tradiga, för vi kan inte 
ge dem pengar utan det får komma någon annanstans ifrån. 

SL: Jag tror det är därför Ekobalans valt att sikta in sig på andra branschen nu, 
som livsmedel. 



 

33 
 

MP: Ja, då är det ju privata företag. Men de pengarna kan inte komma från en specifik 
organisation. 
SL: Jobbar ni mkt med konsulter? 

MP: Ja. 
SL: Kan det finnas problem där att de lätt går i samma hjulspår? 

MP: Ja, VA-branschen är generellt konservativ. Det är så himla viktigt, och det här är 
mina egna tankar, att saker funkar. Det går inte att säga ” vi provar” och sen kommer 
inget vatten i kranen. Vet vi att en sak fungerar då kör vi på det. Då finns inte alternativet 
att det inte funkar och det gör det ju jättesvårt med nya idéer.  

SL: Det är svårt at förändra samtidigt som man måste följa krav…? 
MP: Ja, men kommer det lagkrav kommer vi ju förändra oss, då finns det inget att snacka 
om. Det finns ingen lag som driver på oss som kommuner, men när den kommer då 
kommer det ta fart för då vet vi vart vi ska. Det är ju jättetrevligt att göra en sån grej men 
vi har vattentjänstlagen som reglerar, och enligt den får vi bara ta ut nödvändiga 
kostnader. Vi kan inte lägga på sånt som inte har med verksamheten att göra.  

SL: Ok, är det något annat du tänker på? 
MP: Jag tror att ursprunget till att det här är så svårt är konflikten mellan dels miljömålet 
med återföring och dels miljömålet giftfri miljö. Vad man än bestämmer här; bestämmer 
man att vi ska elda slam så når man inte kretsloppsmålet, ska man sprida slammet blir 
giftfri miljö svårt att nå. Jag tror det är där man sitter. Senaste åren har det varit mer fokus 
på giftfri miljö. Då hamnar man ju på slamförbränning. Men nu tror jag att alla 
reningsverk säger nu att ”säg bara vad vi ska göra”. Vi driver ju inte en fråga, och vi kan 
ju tycka saker och jag tror de flesta tycker att vi ska återföra, men vi gör som de säger. 
Säger de att de är för farligt är det så. Men jag tycker det är tråkigt att de påverkas av 
starka krafter som kanske inte har alla fakta. Men drar det lite väl långt. Alternativet är 
att elda – och det tror jag inte är något bra. Dels består slam av 80% vatten, det känns 
konstigt att elda något som är så blött och dels innehåller det mycket näring. Fosforn är 
ju faktiskt ändlig. I framtiden tror jag att folk kommer tycka vi är helt galna om vi eldar. 
Men sen kan man ju klart plocka ur fosforn ur aska, det finns det ju försök på och så. 

SL: Men det låter som att ni är ganska styrda av lagar? 
MP: Vi är jättestyrda av lagar. Det finns massor av lagar som reglerar.  

SL: Är det främst Vattentjänstlagen? 
MP: Och Miljöbalken. Allt vi gör är ju någonstans lagstyrt, vi har inte så mycket frihet. 
Man kan känna sig dötråkig. Vad man än ska göra måste vi skicka in en anmälan till 
tillsynsmyndigheten, som är länsstyrelsen för stora reningsverk. Vi är styrda där också. 
Vi har två stora och åtta små reningsverk.  
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Bilaga 9: Mailkonversation med Naturvårdsverket 
Från: Ulrika.Gunnesby@Naturvardsverket.se 
Skickat: den 12 maj 2017 15:20 
Till: saralandqvist@hotmail.com 
Ämne: SV: #naturvardsverket[1003]:24667# Fråga från Kundtjänst 

 
Hej! 
Naturvårdsverket överlämnade till regeringen 2013 förslag till ny reglering av 
avloppsfraktioner. Förslaget ingick som en del i ett regeringsuppdrag om hållbar 
återföring av fosfor (rapport 6580). Författningsförslaget innehåller bl.a. gränsvärden för 
olika metaller och organiska ämnen vid spridning av avloppsslam på åkermark, 
skogsmark eller annan mark. Förslaget innehåller strängare gränsvärden för vissa 
tungmetaller som regleras redan idag, samt nya gränsvärden för silver och fyra organiska 
ämnen, baserat på en omfattande riskanalys. Frågan bereds nu hos regeringen, och tyvärr 
vet vi inte hur långt det arbetet har fortskridit. 

 
Naturvårdsverkets slutsatser i rapporten sammanfattas enligt följande: 

Sammantaget visar resultaten från arbetet med uppdraget på hur utvecklingen mot 
resurseffektiva kretslopp som så långt möjligt är fria från oönskade ämnen kan gå till. 
Förslaget till författning innebär ett tydligt steg i riktning mot miljökvalitetsmålet Giftfri 
miljö. Förslaget till etappmål borgar för en ökad återföring av växtnäringsämnen och mer 
resurseffektiva kretslopp. Målkonflikt finns mellan ett mer resurseffektivt utnyttjande av 
de fosforkällor som cirkulerar idag och målet om en giftfri miljö. Ju högre krav som ställs 
på lågt innehåll av oönskade ämnen i fosforfraktioner desto större blir utmaningen att öka 
återföringen av fosfor och andra växtnäringsämnen. Samtidigt kan fraktioner med lågt 
innehåll av oönskade ämnen öka acceptansen för att återföra och utvinna fosfor ur olika 
avfalls- och avloppsfraktioner. 

 
Sammanfattningsvis anser Naturvårdsverket att författningsförslaget bidrar till att driva 
på utvecklingen av en hållbar återföring av fosfor i samhället med beaktande av målen 
Giftfri miljö och mer resurseffektiva kretslopp. Fosfor är en ändlig resurs som bör tas 
tillvara, och vägen framåt beror på slammets kvalitet och teknikutveckling.  
 

Hälsningar Ulrika 

ULRIKA GUNNESBY 
jurist 
  
NATURVÅRDSVERKET 
Miljöskyddsenheten 
BESÖK: Valhallavägen 195, Stockholm 
POST: 106 48 Stockholm 
TELEFON: 010-698 10 00 
INTERNET: www.naturvardsverket.se 
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Tänk på miljön innan du skriver ut det här mejlet  

 
 

Från: Sara Landqvist [mailto:saralandqvist@hotmail.com] 
Skickat: den 4 maj 2017 10:54 
Till: Registrator 
Ämne: ang ny slamförordning? 
 
Hej, har även tidigare skickat mail till den här adressen utan att få svar.... 
 
Hoppas att det landar bättre den här gången. 
 
Jag heter i alla fall Sara Landqvist och skriver just nu mitt examensarbete i Miljöteknik 
om vilka hinder som finns för kommuner när det gäller att återvinna näringsämnen från 
reningsverk. 
 
Många av de jag intervjuat nämner att slamförordningen skulle uppdateras, och att det 
har varit på gång länge. Vem kan jag prata med som vet mer om det här? 
 
Skulle gärna göra en kort intervju med vederbörande för att höra mer om hur 
Naturvårdsverket resonerar när det gäller just näringsåterföring. 
 
Stort tack för skyndsamt svar! 
 
Vänligen, 
 
Sara Landqvist 
 
0733 450 210 
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Bilaga 10: Intervju med  
Anders Finnson, miljöexpert Svenskt Vatten 
 
Datum: 18 maj, 2017 
Tid: 11:00-12:00 samt 13:30-14:25 
Närvarande: Sara Landqvist (SL) och Anders Finnson (AF) 
Intervjun utfördes telefonledes och finns inspelad. 
AF: Det första reningsverk som gick med i Revaq finns i Kristianstad, och Revaq är ju 
grunden ett för kretslopp med slamspridning. Där jobbar vi tillsammans med LRF, svensk 
dagligvaruhandel och Naturvårdsverket. Vi tyckte inte att dagens lagstiftning var 
tillräckligt bra, och vi pratar med våra medlemmar om att om slam ska spridas på 
åkermark är inte lagstiftningen tillräcklig, de måste följa Revaq. 80%, eller nästan 90% 
av de som sprider slam har en Revaq-certifiering. Cirka tio procent struntar i det, och då 
är det så både från reningsverkens sida och från lantbrukarnas sida. Men 
livsmedelsföretagen ligger på och vill ha dokumentation. Vi är flera som hjälps åt för att 
förändra detta. Vi har ett 500-årsperspektiv. Egenlitgen finns det inget som tyder på att 
det skulle vara miljö- eller hälsofarligt i det korta och eller halvlånga perspektivet 
SL: Vad menas mer 500-årsperspektivet? 

AF: Det betyder att vi ska kunna sprida slam i 500 år, med ett månggenerationsperspektiv, 
utan några risker. Det vill säga utan att några farliga ämnen anrikas i marken. Revaq säger 
nej till nästan 300 ämnen som inte får släppas ut från de industrier som är påkopplade och 
vi bedriver kampanj gentemot hushållen. Vi bedriver även påverkansarbete från Svenskt 
vatten om en strängare kemikalielagstiftning. Vi vill bli bättre men vi kan inte fixa allt till 
2018. För att bli bättre i månggenerationsperspektivet måste vi fortsätta jobba och ställa 
tuffare krav.  
SL: Men de som inte klarar era krav då? Och som menar att de metallhalter de har 
finns naturligt i marken? 
AF: En del metaller finns naturligt i marken, det mesta av kadmiumet som vi hittar 
kommer från maten som vi äter. Växterna tar upp det från jordbruksmarken och det mesta 
kadmiumet i jordbruksmarken beror på vilka jordarter de kommer ifrån. Det är beroende 
på inlandsisen, vilka alunskiffer som finns, det kan variera på en faktor 10-20 bara i 
Sverige. Förr i tiden hade vi betydligt sämre kvalitet på handelsgödsel, på 1950-70-talet. 
Då höjdes kadmiumhalten i jorden med ungefär 30%. Så den lokala naturliga halten är 
helt styrande. Slammet får då också mycket sämre kvalitet, med en faktor 10. Höja med 
en 1%. 
SL: Vad menar du med faktor 10? Att halten kan tiodubblas? 

AF: Ja, om kadmiumhalten idag ligger på 0,7-0,9 mg per kg TS, kunde de halterna vara 
upp till 10 mg på 80-talet. Det har gått ner 90% sen 80-talet, tack vare mindre atmosfäriskt 
nedfall, mindre bly i bensinen, att vi har bättre koll på de industrier som finns och att 
andra industrier har lagt ner. 

SL: Så det är ändå mycket som går på rätt håll? 
AF: Ja, det är en oerhörd skillnad. Det är lätt att säga att det var bättre förr, men det är det 
i ganska få områden när det gäller miljön. Det är en enorm skillnad när det gäller 
tungmetaller. Om man tittar på atmosfäriskt nedfall så är det jämfört med 70-talet mindre 
nedfall i storstäderna idag än det var i fjällvärlden på 70-talet. Det är lätt att tappa det 
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perspektivet. Nu har vi såklart många nya svåra utmaningar, till exempel de organiska 
ämnena. 
SL: Hur mkt kan man egentligen lösa med uppströmsarbetet? 

AF: Uppströmsarbete är nyckeln till allt, tror jag. Det ger renare vattendrag nedströms, 
vilket borde vara ytterligare en drivkraft. Uppströmsarbetet minskar risken för flyktiga 
organiska ämnen, som är ett arbetsmiljöproblem. Kemikaliearbete är nyckeln till att klara 
hållbara vattentjänster. Vid slam på jordbruksmark, när man inte klara uppströmsarbetet 
– då används slammet till anläggningsjord istället eller till sluttäckning avfallsdeponier 
för att få ett grässkikt högst uppe. Men då har man ganska tjocka lager, de här deponierna 
är snart färdigtäckta. Det är egentligen inget kretslopp, för bara en liten del av 
näringsämnena används av växter. Idag är det 20-25 % av slammet som används på 
jordbruksmark. De andra 75% behöver vi titta närmare på. Kanske skulle man kunna 
tänka sig förbränning, och då ta fosfor ur askan eller slammet. Men med förbränning 
förlorar vi möjligheten att bygga upp mull och kol i jorden. Slam kan bygga 50 000 ton 
kol per år, vilket motsvarar drygt 100 000 ton koldioxid. Det är ganska mycket. Sveriges 
största källa till koldioxidutsläpp, stålverk, släpper ut 1 miljon ton koldioxid. Det 
miljömässigt bästa är att sprida slam, men då krävs bra uppströmsarbete som ger säkra 
nivåer av metaller och andra ämnen. När vi inte klara de tuffa kvalitetskraven måste vi gå 
vidare och hitta andra lösningar för det är inte hållbart att lägga slammet som 
anläggningsjord. Bland annat leder det till läckage av näringsämnen. 
SL: Varför är det så mycket som 75% av slammet som inte sprids? 

AF: I dag har det att göra med hur Sverige ser ut. Norr om Uppsala finns inget jordbruk 
som behöver slam, för där finns det djur. Och det som odlas där passar inte till slam. Så i 
hela Norrland går slammet till anläggningsjord. Områden som inte klarar Revaq-kraven 
måste också bli anläggningsjord. Det finns en debatt som gör att vi inte sprider allt slam. 
40% av slammet är så bra att det klarar Revaqs krav, men bara hälften används på 
jordbruksmark. Men marknaden är inte tillräckligt stor hos lantbrukarna. Konstgödning 
är mycket dyrare, under tiden som det det vanligare är att lantbrukare får hämta slammet 
gratis – ibland får de det till och med utkört gratis. Men det förekommer en debatt om 
slammet, och den har fastnat i 80-talets slamkvaliteter. Många lantbrukare vet inte om 
hur mycket bättre det är nu, slammet har ett dåligt rykte. Då har slamspridningen ändå 
ökat de sista 15 åren, den var nere på 10% ett tag.  
SL: Handlar det om att lantbrukarna möter en oro när de säljer vidare sina 
produkter? 
AF: Visst, lantbrukare månar om naturen och miljön och är bra pålästa. Vi kan peka på 
att vi befinner oss långt ifrån risker, men när grödan ska handlas upp blir det en 
kommersiell fråga. Blir konsumenten rädd om de får veta att brödet de köpt är gjort av 
vete odlat på mark som gödslats med slam är det svårt att ändra på. Vi kan peka på att det 
inte är något fel, men känslan finns ändå. Det innebär att det är en marknadsrisk att köpa 
upp grödor odlat på slamspridd mark. Det finns många som handlar upp bröd, men går 
det inte att sälja hos dem som går det istället till foder av spannmål, till djur, eller till 
export. Importerad mat är ofta gödslad med mycket sämre slam eller dålig konstgödsel. 
Det är ingen logik egentligen. Man vil sälja en känsla, man säljer inte vetenskap. Många 
säger att bonden inte får ha använt slam de senaste tre åren, de som äger marknaden. 
Alternativet blir då att sälja spannmålet som foder. Frågar man brödtillverkarna är det en 
alldeles för svår fråga att kommunicera kretslopp till kund en - att det skulle vara ngt 
positivt. Då är det enklare att förklara andra saker. Att grödan är odlad med folkgödsel 
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istället för mineralgödsel, det går inte att kommunicera. Därför sitter vi fast. Marknaden 
skulle vara mycket större om spannmålsföretagen vågade gå ut och vara proaktiva och 
säga sig vara för kretslopp.  

SL: Hur ser det ut i övriga Europa? 
AF: Jag skickar över ett bildspel, som jag hade för en konferens för ett år sedan. Då tittade 
jag på slamanvändningen i Europa men också i de nordiska länderna. Bara här är det 
väldigt olika. Vi har en stor och hög debatt i Sverige som gjort att vi går längre i 
lagstiftningen. Mediumdebatt i Finland och Danmark, låg debatt i Norge. Ingenting alls 
på Island för där har man inga reningsverk – bara rensgaller. De är ju inte med i EU. Allt 
slam i Storköpenhamn förbränns, men där behöver hitta man teknik för att ta ut fosforn 
ur askan. Just nu lagras askan. Så det är väldigt olika i länderna. 

SL: Men här i Sverige är Naturskyddsföreningen mot slamspridning? 
AF: Ja, det togs beslut om det. Men de var väldigt splittrade. 

SL: Vilka hinder kan du se att det finns för kommunerna när det gäller återföring 
av näringsämnen från avloppsvatten? 

AF: Det finns tre delar i detta; (1) kretsloppet där man använder slammet som är Revaq-
certifierat, (2) marknaden för slammet till jordbruk, idag används bara hälften av det som 
är godkänt eftersom det finns en osäkerhet bland lantbrukare inför hur livsmedelsföretag 
resonerar. 

(3) EU:s avfallshierarki handlar om att:  
a) förebygga och minska avfall – man kan inte förhindra att folk går på toaletten, men vi 
kan förebygga så att vi har så lite farliga ämnen om möjligt i vattnet. Dessutom om man 
rötar slammet, då förvinner 30% av TS när partiklarna omvandlas till metangas, då 
minkar volymerna. Vi avvattnar också. Slammet är 75% vatten och 25% slam. 
Konsistensen är som fuktig jord. Vi försöker avvattna så mycket som möjligt, eftersom 
det ger mindre volymer. Vi hygieniserar också slammet. Allt Revaq-slam ska vara 
salmonellafritt och det uppnås genom långtidslagring tex.  

b) Återanvända materialet som det är, då får vi tillbaka mull och näringsämnen. Kalium 
fastnar däremot inte i slammet. Men 97% av fosforn och 25% av kvävet tar vi med oss i 
slammet. Det övriga kvävet går upp till kvävgas och fastläggs inte i slammet. Det här 
gäller de 150 största reningsverken.  

När vi inte har rätt jordbruksmark… är det oavvattnat slam handlar det om 100 kg per 
person och år. Är det då avsevärda mängder, då är det inte bara att köra från Umeå till 
Uppsalaslätten – eller får den delen om man har problem med höga halter kadmium i 
Falun eller Ystad pga geologin. Finns det mycket kadmium naturligt läcker det in i 
ledningsnäten och då behöver man gå in och titta på att istället förbränna slammet. Det är 
det som är närmast i teknikgenombrott, att men bränner slammet men tar ut fosfor. Easy 
mining, Ashdech - det finns andra försök att använda askan. Det finns inga 
fullskaleanläggningar än, men i Tyskland har man nyligen antagit en ny lag som innebär 
att man ska kunna göra detta om fem, tio år på sina anläggningar. 50% av fosforn kan tas 
ut ur slammet direkt, idag finns kommersiella metoder där man kan ut 15-20 procent 
direkt av fosfor, men sen kommer man inte längre. Får man inte ut majoriteten av fosforn, 
måste man bränna ändå. Men om man tagit ut näringsämnena då innehåller ju slammet 
mindre nyttigheter till bonden och mer av det dåliga - då är det inte bra att slänga ut resten 
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till bonden. Så jag tror på återvinning av fosfor, sen kan det också komma metoder för 
kvävet.  
c) Recovery – energin som finns bunden kemiskt. Man kan torka slammet med restvärme 
från massaindustri eller stålverk, kanske fjärrvärmeanläggningar där vi delar av året har 
överskottsvärme. Om slammet har över 90% TS då kan det brinna och ge ett energivärde 
i sig.  
d) Och allra längst ner deponi – nu har vi en sorts halvdeponering med tjocka lager slam, 
det är ju inte hållbart i längden. Det finns en film kring avfallshierarkin, vi försöker ligga 
så långt upp som möjligt i den. Åtminstone på plats två. 

SL: Många andra jag talat med nämner att det ska finnas en ny slamförordning som 
håller på att utarbetas, känner du igen det?  
 
AF: Ja, det fanns ett regeringsuppdrag om fosforflöden. Regeringen borde ha fattat beslut 
om det här för länge sen, och det ligger just nu till diskussion på regeringsdepartementet. 
MP ska komma överens med socialdemokrater. Vi hoppas på beslut efter 2017. På 
EU:nivå händer det en del. Det finns ett jättegammalt slamdirekt från 86, men det är ännu 
sämre än den svenska förordningen från 94. Det som hänt sedan dess är att olika länder 
försökt komma överens om nya regler men inte lyckats. Det finns även ett direktiv som 
håller på att utformas om när gödsel, avfall eller slam ska få kallas gödningsmedel. I den 
första omgången i EU-parlamentet kom slam inte med. Vi tycker att slam ska få vara med 
med krav, men i första omgången var slammet inte med alls. Våra förslag har inte kommit 
med i våra EU-parlamentarikers förslag. Däremot hoppas vi få med oss att askor och när 
man tar fosfor direkt ur slammet - att det ska få kallas gödning och uppfylla dessa krav.  

SL: Men det låter som du tycker att det behövs ytterligare lagar? 
AF: Ja, det krävs ett regelverk för där gödsel kan spridas på åkermark. Anledningen till 
vårt 500-årsperspektiv är att vi vill kunna använda näringsämnen i ett kretslopp under 
väldigt många generationer. Därför krävs ytterligare regler och därför har vi skaffat 
Revaq. 

SL: Tror du på skarpare krav? 
Revaq har tuffa krav för metaller och ligger uppemot 60 ämnen. Men när det gäller koppar 
är det ämnen som jordbruksmarken behöver men i lagom mängd och då har vi satt tuffa 
krav. Vi följer lagstiftningen för at ge marken det den behöver. Om marken behöver 
mindre koppar eller zink kan det bli en sänkning. När det gäller läkemedel finns inga krav 
idag men vi har gjort en stor studie som tittat på vad som händer när läkemedel kommer 
till reningsverken. 99% går ut i vattnet, många läkemedel kanske bryts ner och det fastnar 
1% i slammet, men resten går ut i vattnet. Sen är det lite olika, antibiotika kan fastna mer, 
ungefär hälften kan hamna i slammet. Men det finns undersökningar som  tittat på 
toalettvatten bara, som använts direkt på åkermark, och kollat växtupptag. Studien visar 
att av de läkemedel som kommer mest, måste man äta morötter i 21 000 år för att få i sig 
den minsta dosen. Vi har en god uppfattning om läkemedel och det finns inget behov av 
att sätta ett gränsvärde för det i slam. Däremot behövs det rening på reningsverken så att 
det kommer ut mindre i vattnet.  

SL: En av kommunerna jag pratat med berättade att de, om några år, inte kommer 
att klara Revaqs gränsvärden för silver… 
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AF: Det är riktigt. När vi skapade Revaq 2007  sa vi att när det gäller metaller i 
jordbruksmarken så ska vi inte mer än fördubbla den mängden som finns nu i 
jordbruksmarken, för då vet vi att vi inte har några negativa effekter, men naturligt kan 
det skifta ännu mer än så. Den maximala dosen som får användas, det innebär att det varje 
år får en ökning på 0,2%  och då når vi fördubblingsvärdet år 2025. Det är bara en procent 
som kommer ner till 0,2 % och när vi får veta på något mer om en metall kan gränserna 
antingen bli strängare eller tas bort helt, tex för guld. Via riktvärden från naturvårdsverket 
kan man tillåta högre halt i slammet. Kanske skulle vi kunna ligga en del under det 
naturvårdsverket föreslagit, å med kunskap kan antingen värdet höjas eller sänkas. Visar 
forskningen att det måste skärpas, eller om konsekvensen blir att inget skulle kunna 
Revaq-certifieras så ändrar vi gränsvärdena. Annars har vi inget kretslopp kvar. När det 
gäller de kommuner som inte klarar våra krav; kadmium, kvicksilver läckage från 
tandläkardelar, silver -då får vi se över värdena. Om de inte är vetenskapligt motiverat att 
ha så hårda krav får vi ändra för annars har vi inget kretslopp kvar. Det vi vet mer om än 
för några år sedan är att det finns mer kadmium i toalettvattnet än vi trodde, vilket innebär 
att det finns mer kadmium i maten. Och då blir det svårt för oss att gå den där extra biten.  
 
Men vi kan mäta kadmiumhalter i gödselmedel; I europeisk mineralgödsel finns 100-120 
mg Cd/kg P. I Sverige är det 5 mg. Det är en jättestor skillnad, och beror på att vi använder 
en annan sorts råvara. Stallgödsel ligger på 15-35 mg Cd/kg P, matavfall 30-35 mg, 
Revaqslam 25 mg Cd/kg P. Sen innehåller vårt vatten 15 mg i median. Vårt mål till 2025 
är att nå ner till 17 mg Cd/kg P i slammet. Vi får se hur nära vi kommer, kanske är det 
inte möjligt. Vi håller på att undersöka det nu. Vi kan jämföra med den bästa 
mineralgödseln från Finland som innehåller 6-8 mg Cd/kg P. Men det blir nytt kadmium 
varje gång. Med slammet skulle vi tillföra 15 för maten och sen 6 för konstgödseln. Det 
innebär att vi tillför 15+6 mg. Vi är inte ännu framme på hur vi ska se det - om vi ska bli 
ännu bättre på att förbättra slammet eller ersätta med mineralgödsel. Det viktiga är ju hur 
mycket nytt kadmium som vi tillför, inte hur mycket som går runt i kretslopp.  
SL: Den här kommunen som har höga halter av både bly och kadmium och inte är 
Revaq-certifierade, hur ska de göra då? 
AF: Det är så det ser ut, alla har sina egna förutsättningar. En del har dåliga jordar 
naturligt, andra jobbar inte med uppströmsarbete. I det här fallet borde de inte föra tillbaka 
slammet till jordbruksmark utan istället förbränna. 

SL: Om de ändå sprider slammet? 
AF: Det borde bli en polisanmälan om de bryter mot lagstiftningen. Men det kan vara så 
att de klarar lagstiftningen men inte Revaq. Vi kommer att starta upp ett nätverk för att 
uppmuntra till Revaq-certifiering och visa på en rad metoder för slamanvändning. Du kan 
också söka på hemsidan efter slamstrategier M137 – som sammanställts från 130 
forskningsrapporter. Kommunen borde läsa den. Har de högre halter borde de samarbeta 
med andra kommuner och gå samman för att förbränna.  
SL: Men det verkar som att det är ganska vanligt med slamspridning i just Skåne? 

AF: Ja, där det saknas djur sjunker mullhalten snabbt och man tappar också andra 
näringsämnen. Man kan kalka, fylla på med koppar osv.  Kanske tilläggsgödsla. Men har 
man inte djur så måste det till organiskt material. Så Skåne, Östgötaslätten och 
Västergötland sprids mycket slam. I Skåne går det även att hämta slam från Växjö. En 
rapport har gjorts nyligen om det av Magdalena Svanström. Hon gjorde en LCA som 
visade att så länge det rörde sig om 10-20 mil, lönar det sig att transportera slammet. Är 



 

41 
 

det längre transporter blir det inte lönsamt klimatekonomiskt eftersom de fossila 
bränslenas utsläpp tar över. I Skåne är sjunkande mullhalter ett stort problem, där kommer 
man behöva importera från grannlänen. 

SL: Hur ser du på framtiden? 
AF: Vi kommer att få en fosforförordning, med mål för hur mycket fosfor och kväve som 
ska återvinnas från avloppet. Vi kommer att styra mot säkra kretslopp och jobba mycket 
med uppströmsarbete i framtiden. Säg att 2037 kommer sammanlagt 30-40 procent av 
Revaqslammet att återföras till åkermark. Av anläggningsjorden kommer hälften att 
förbrännas och fosforn att tas ut, kanske även andra ämnen. Vi kommer vara duktiga på 
att ta hand om kväve. Ur askan kan vi även ta ut aluminium och järn som används för att 
fälla i reningsverken. Så vi kommer kanske ha en tredjedel var av slam, förbränning och 
anläggningsjord – men vi ska aldrig blanda i mer än 20% slam i anläggningsjord – resten 
för fyllas på med bark och grus. Annars får man för mycket näringsämnen som läcker och 
ändå inte kommer växterna till godo.  
SL: Har du några andra tankar om det här? 

AF: Vi har ett gott kunskapsunderlag om var risknivåerna ligger, men vi är dåliga på att 
presentera det. Men det finns rapporter om att inga hälsoproblem finns med att bilda 
kretslopp och vi vet att det kommer bli ännu bättre mer Revaq. Sen kan vi bli bättre på 
att kommunicera det än vad vi gör idag. Riskerna överdrivs i media, samtidigt som 
riskerna med att inte ha ett kretslopp glöms bort; att importera mineralgödsel, att inte ha 
mull i marken, och ha import av mat som gödslas med mycket kadmium via slam eller 
mineralgödsel. Dessutom att vi måste bryta ny fosfor. Fördelarna med kretslopp är väldigt 
stora – men det har svårt att komma fram i debatten jämfört med riskerna. Det är ett 
dilemma att det al.ltid är enklare att väcka rädsla och oro än förhoppningar.  

 


