
Direkt från Bryssel: 
Aktuella slamfrågor utifrån ett Brysselperspektiv, 
Slamdirektivet, Slamutredningen, Slamarbete på EU-nivå

20220328 Slamsamrådet -Östergötland

Anders Finnson, Svenskt Vatten



Dagens guidade tur
- Vad händer i Sverige?

- Delegationen för cirkulär 
ekonomi

- Svenskt Vattens Utblick 2050
- Klimatneutral VA 2030
- Miljömålsberedningen och 

Delegationen för cirkulär 
ekonomi: Föreslagna fosfor och 
kvävemål

- Slamutredningen

- Danska PFAS-gränsvärden 

- Vad händer i EU just nu ?



Sverige ska ha rent dricksvatten, 
friska sjöar och hav



Få andra flöden är så stora som de i VA-sektorn

Över en miljard ton resurser flyttas varje år 
från tätort till reningsverk till våra vatten



120-140 kg/person och dygn 
– året runt

Ca 300 kg/person och dygn 
– året runt
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Dagens reningsverk blir 
morgondagens resursverk

genom industriell symbios



Regeringens Delegation för cirkulär 
ekonomi: 
Expertgruppen för hållbar och cirkulär VA

Rapport 2020:  här

Rapport 2021 - Industriell 
symbios:

- Biogas – SSAB fossilfritt stål

- Värmen i avloppsvattnet – Vattenfall

- Återanvändning av renat 
avloppsvatten – VA SYD

- Hur får vi tillbaka P, N och C till 
åkermark? (Ragnsells, Ekobalans,      
C-green)

Fortsatt arbete 2021

https://www.delegationcirkularekonomi.se/download/18.68dec7381764c03fcaa12859/1608291009510/Expertgruppen%20H%C3%A5llbar%20och%20cirkul%C3%A4r%20VA%20-%20fr%C3%A5n%20avlopp%20till%20resurs%20%20(1)%20tillg%C3%A4nglig.pdf


Våra styrmedelsförslag – exempel från vår rapport

Från reningsverk till resursverk – rening till resurs 

• Regeringen bör besluta om ett etappmål om ökad återföring av fosfor och 
kväve till livsmedelsproduktion. Målet innebär att till 2030 ska återföringen 
av använd fosfor och kväve till livsmedelsproduktion vara minst 50 
procent av fosfor och 15 procent av kväve från avlopp. 

• Regeringen bör utreda införandet av en kvotplikt för återvunnen fosfor och 
återvunnet kväve i mineralgödsel.



Våra styrmedelsförslag – exempel från vår rapport

Industriell symbios - näringsämnen och resiliens

- Regeringen bör driva på EU så att EU-lagstiftningen för gödselmedel styrs av 
växtnäringens kvalitet och inte dess ursprung.

Industriell symbios – återanvändning av avloppsvatten

- Regeringen bör ge Naturvårdsverket i uppdrag att ta fram en vägledning för 
tillstånds- och tillsynsmyndigheter för VA-verksamheter där premisserna och 
villkoren för att kunna återvinna vatten förtydligas.



Utblick 2050
Framtidens hållbara VA leverans



Det hållbara och cirkulära 
samhället

Resan går mot:

Ett hållbart kretslopp och effektivt 
resursutnyttjande

Giftfria produktionskedjor
Fossilfria energikällor



Det resilienta samhället

Resan går mot:
Ett samhälle med god förmåga att 

hantera kris
Ett samhälle med tryggad 

livsmedelsförsörjning
Ett klimatanpassat samhälle



Det smarta och funktionella 
samhället

Resan går mot:
En delaktig och medveten kund
Ett uppkopplat hem
En effektiv styrning av flöden
Smarta vattentjänster i harmoni 

med andra samhällstjänster



Klimatneutral VA 2030

VA-branschen är en självklar del av ett hållbart samhälle. Nu startar 
vi ett gemensamt arbete för att minska klimatavtrycket från VA-
organisationerna.

Läs mer här: 
https://www.svensktvatten.se/medlemsservice/klimatneutral-va/

https://www.svensktvatten.se/medlemsservice/klimatneutral-va/


Uppdatering om utredningen Hållbar slamhantering SOU 2020:3

Utredningen hållbar slamhantering föreslog följande 
huvuddelar

A. Förbud mot all slamanvändning på all mark med vissa undantag

B. Krav på återvinning av fosfor från reningsverk större än 20 000 pe

C. Följduppdrag till Naturvårdsverket att bland annat ta 
fram gränsvärden för slamanvändning på åkermark



Hållbar slamhantering SOU 2020:3

Tidtabell snabb, men denna kommer troligen försenas av Sveriges införande av 
EU:s förordning om återanvändning av avloppsvatten på jordbruksmark:

• Remiss av Hållbar slamhantering SoU 2020:3 (genomfört våren 2020)

• Lagrådsremiss miljöbalksändringar (9 kap. 5 § och 29 kap. 9 § lydelse,15 kap, 39 a) (hösten 2020)

• Proposition miljöbalksändringar (våren 2021)

• Beslut i riksdagen miljöbalksändringar (våren 2021)

• Förordning remissad och beslutad av regeringen (hösten 2021)

• Beslut av regeringen att ge Naturvårdsverket uppdrag att ta fram föreskrift med gränsvärden m m (hösten 2021)

• Föreskrift remissad och beslutad av Naturvårdsverket (vår/höst 2022)





Slamanvändning i Sverige 2000-2020

5 miljoner anslutna personer - 43 Revaq-verk i 67 kommuner

Ca 60% av fosforn från reningsverk går inte tillbaka i kretslopp idag – ej hållbart



PFAS och slam
- Danmark gränsvärden PFAS från 15 oktober 2021:

- SVU och Revaq finansierar en studie i de långliggande slamförsöken i Skåne –
klart 2022 (avloppsvatten, slam, jord, gröda), ATL



Rekordmycket på gång inom 
EU idag 

- ger förutsättningarna för VA-
organisationerna för flera 
decennier framöver.

Först en liten film

https://www.youtube.com/watch?v=HbYNxHK481k






EU-förordningen 
återanvändning 
avloppsvatten

Dricksvatten-
direktivet

Ramdirektivet 
för vatten

Avloppsvatten-
direktivet

Slam-
direktivet

Badvatten-
direktivet

Prioämnes-
direktivet

Regeringsuppdrag NV

SOU 2021:81

https://www.svensktvatten.se/om-oss/nyheter-lista/sa-har-ska-eus-nya-dricksvattendirektiv-inforas/?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=dricksvattendirektivet&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3ab47c99cb-a914-4f1b-8fba-9e4836a984f6&_t_ip=78.79.161.95&_t_hit.id=SvensktVatten_Web_Models_Pages_NewsPage/_e116fbe6-75cd-445b-a334-e289e25f72b4_sv&_t_hit.pos=1


Svenskt Vatten öppnade den 1 november kontor i Bryssel



Hur påverkar EU-regelverket mig som 
har ledningsnät + reningsverk?

- Basen för alla utsläppsvillkor vid nästa 
tillståndsprövning 

- Bräddningar
- Slamanvändningen + P återvinning

- Energideklaration/krav
- Metanläckage deklaration/krav

- Anslutning av nya områden
- Utfasning av farliga ämnen
- Rapportering

Kommer att styras av framför allt EU-
reglering men också av svensk 
lagstiftning.



Bräddningar från 
kombinerade system

Avlopp från mindre 
orter än 2000 pe
• strängare gränsvärden

Enskilda avlopps-
lösningar
• anslutningsskyldighet med 

undantag
• höjd standardnivå

Näringsämnen (N / P)
• strängare utsläppskrav

Känsliga områden
• kopplingar till andra direktiv 

(nitrat, RDV)

Utsläpp av metan
• bindande mål för reduktion

Mikroföroreningar
• utvidgat producentansvar för att   

möjliggöra krav på stora orter
• riskbaserad bedömning
• antibiotikaresistens
• kvicksilver

Slam och uppströms-
arbete
• krav på anslutna industrier
• Slamanvändning
• Återföring av fosfor  om 

slammet bränns

Användning av energi 
(ARV + ledningsnät)
• energirevisioner
• bindande esparingsmål

Utsläppskontroll
• ökad provtagningsfrekvens
• ersätta COD med TOC?
• koppling till ramdirektivet och 

MKN-direktivet
• digitalisering

Rapportering till EU och 
offentliggörande
• tätare rapportering till årlig
• koppling till EU:s utsläpps- och 

spridningregister E-PRTR
• skyldighet till ökad transparens

Dagvatten

Avloppsdirektivet ses över - stort omfång i starten av arbetet



Våra prioriteringar – Avloppsdirektivet ska reglera miniminivåer, 
Ramdirektivet för vatten ska fylla på utifrån lokala behov

• mindre rapporteringsbyråkrati

• systematiskt riskbaserat åtgärdsarbete på 
ledningsnät mot bräddningar - inga 
absoluta maxkrav

• stärk cirkularitet och hushållning                  
* starkare uppströmsperspektiv, ställ krav på 
anslutna verksamheter                                                     
* klimatneutralitet, energihushållning och 
revisioner - inte absoluta maxkrav på energiåtgång

• säkra i avloppsvattendirektivet att Ramdirektivet för 
vatten inte hindrar utbyggnad av de effektivaste 
reningsverken 

• tillämpning på nuvarande tätbebyggelser - ingen 
reglering av enskilda avlopp (ramdirektivet)

• reglera bara spillvatten - inte dagvatten 
(ramdirektivet)

• begränsa utsläppskrav till reningsverk >2000 pe
* skärp fosforkraven och villkora senare krav om läkemedels-
rening – stora reningsverk utifrån behov i landsgemensamma
vatten och för skydd av dricksvattentäkter 

• ta hänsyn till norra Sveriges kalla klimat och glesa 
befolkning



Tidplan för översynen av  
avloppsdirektivet

o Utvärdering av nuvarande direktiv 2018-
2020

o årsskiftet 2020 / 2021 – över-synens
omfång (scope) klar

o oktober 2021 – dialog med berörda 
intressenter klar

o juli 2022 – EU-kommissionens  förslag 
presenteras

o beslut? – tidigast 2023, kanske när 
Sverige är ordförandeland
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Utfasning av farliga ämnen från vattnets urbana kretslopp

- EU-kommissionens kemikaliestrategi - (14 okt 2020)

- EU-kommissionen presenterar sitt meddelande om en handlingsplan för 
nollförorening till luft, vatten och mark (14 maj 2021)

- Zero Pollution Stakeholder Platform – ett samarbete mellan
Regionkommittén och EU-kommissionen, Svenskt Vatten är medlem.
(hösten 2021)

- Utfasning av alla PFAS som inte är essentiella för samhället
- Utfasning av PFAS i brandskum
- Revidering av REACH-lagstiftning
- Revidering av EU:s läkemedelslagstiftning



Taxonomin – regelverk för gröna lån och bidrag till investeringar

(a) Minskad klimatpåverkan; (art.10)  - beslutat

(b) Klimatanpassning; (art.11) – beslutat

Utkast klart för – färdiga förslag 21 februari i mars? från tekniska plattformen .

(c) Hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser; (art.12)

(d) Övergången till cirkulär ekonomi; (art.13)

(e) Pollution prevention and control; (art.14)

(f) Bevarande och återskapande av biodiversitet och ecosystem; (art.15)



Andra aktuella EU-processer

Minskad klimatpåverkan

- Energy Efficiency Directive

- Renewable Energy Directive

- Hydrogen and Gas markets Decarbonisation package

Uppströmsarbete

- Classification, Labelling and Packaging (CLP)

- Endocrine Disrupting Chemicals (EDC)

- Pharmaceuticals legislation

- REACH Regulation

Uppströmsarbete forts

- European Pollutant Release and Transfer Register (E-PRTR)

- Industrial Emissions Directive (IED)

- Single Use Plastics Directive

Säkerhet

- Resilience of Critical Entities (Directive)

- Security of Network and Information Systems Directive 
(NIS)

- INSPIRE Directive (infrastructure for spatial information)

Impact of the CAP on water, soil and biodiversity



Ett trettiotal parallella 
samtidiga processer 
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