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Förord 
Den här uppsatsen är ett resultat av en idé jag fick under min praktikperiod på 
Miljöskyddsenheten, Länsstyrelsen Västra Götaland. Under praktiken fick jag följa med på ett 
besök till ett reningsverk och i samband med det började jag förstå att mycket nu händer inom 
”slamområdet”, och att många aktörer upplever situationen som osäker. Lite senare fick jag 
även under ett besök på en kommun denna bild bekräftad. Frågan om slammets hantering är 
intressant eftersom den sätter fingret på ett mycket svårt problem, nämligen vad man ska göra 
med något som är både en resurs och ett problem. 
 
Jag vill speciellt tacka Jörgen Hammarström, min handledare på Länsstyrelsen, för hjälp med 
att skicka ut och samla in enkäter, samt kommentera texten. Dessutom vill jag tacka alla andra 
på miljöskydd för en trevlig och lärorik praktikperiod.  
 
Jag vill också tacka min handledare Michelle Benyamine för många och konstruktiva 
kommentarer.  
 
Maria Gustavsson 
Norrköping 18 maj 2003 
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Sammanfattning 
De idag mest använda alternativen för sluthantering av slam är deponering, spridning på 
jordbruksmark, och olika former av annan användning som markbyggnad och 
jordtillverkning. Mycket händer idag inom ”slamhanteringsområdet” och till följd av nya 
lagar och mål kommer de tillgängliga alternativen för sluthantering se annorlunda ut i 
framtiden. För att kunna föra en diskussion om hur sluthanteringen kommer att se ut i 
framtiden behövs dels en överblick över vad som kommer att gälla i framtiden, dels en 
överblick över hur hanteringen ser ut idag. Syftet är att kartlägga sluthanteringen av slam från 
avloppsreningsverken idag, att ge en sammanfattning av mål och regleringar, samt diskutera 
hur sluthanteringen av slam kan tänkas se ut i framtiden.  
 
En kartläggning av sluthantering av slam från avloppsreningsverk (ARV) i Västra Götalands 
län 2002 har genomförts genom en enkätundersökning till länets kommuner. Även 
kommunernas planer för framtida hantering av slam har undersökts genom enkäten. En 
sammanfattning av miljömål och regleringar som kommer att påverka hanteringen av slam i 
framtiden har gjorts genom en innehållsanalys av Regeringens proposition om delmål till 
miljökvalitetsmålen (Prop. 2000/01:130), Naturvårdsverkets aktionsplan för återföring av 
fosfor ur avlopp (Rapport 5214) samt Förordningen (2001:512) om deponering av avfall.  
 
Sett till antal kommuner som väljer en viss hantering var fördelningen 2002 på olika 
hanteringsalternativ: spridning på jordbruksmark - 20%, deponering, antingen som avfall eller 
täckmassor - 60%,  och annan användning - 20%. Sett till mängd slam som används på ett 
visst sätt var fördelningen 2002 på olika hanteringsalternativ: spridning på jordbruksmark - 
15%, deponering som avfall och täckmassor - 40% och annan användning - 45 %. Ungefär två 
tredjedelar av kommunerna har planerat för hanteringen av slam de närmaste 5 åren och 
nästan hälften har planerat en förändring av hanteringen. Störst vilja till förändring finns inom 
de kommuner som idag valt att hantera slammet genom spridning på livsmedelsmark eller 
deponering som avfall. Flera av de kommuner som skall förändra hanteringen har ännu inte 
bestämt vad de ska göra i framtiden. När planer finns verkar spridning på jordbruksmark och 
markbyggnad vara de alternativ som de flesta tänker sig.  
 
Deponering kommer att utgå som hanteringsalternativ genom förbud mot deponi av organiskt 
avfall. Eventuellt kommer dispenser under en tid beviljas. Troligt är också att dispenser 
beviljas för användning av slam till täckning av deponier. Naturvårdsverkets aktionsplan för 
återföring av fosfor talar för en ökning av spridning av slam på jordbruksmark, framförallt 
genom mål om 60 % återföring av fosfor från avlopp år 2015. Den negativa attityd till slam 
som gödselmedel som finns idag, framförallt bland livsmedelsindustrierna, talar dock emot en 
ökning av spridning på jordbruksmark. Hantering av slam genom s.k. annan användning 
kommer med största sannolikhet att öka kraftigt i framtiden. Den främsta orsaken är förbudet 
mot deponi. Eventuellt kan hanteringen begränsas genom nytt EG-direktiv och ny förordning 
om spridning av slam. En ambition om att skapa effektiva och giftfria kretslopp, formulerat 
som en förutsättning för att nå miljökvalitetsmålen, leder till ett ökat intresse för 
källsorterande avloppssystem. De höga kostnaderna talar dock emot en utbyggnad av sådana 
system. 
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1. Inledning 
Slam från avloppsreningsverk (ARV) kan vara både en resurs och ett problem. Slammet 
innehåller viktiga näringsämnen, framförallt fosfor, och kan därför vara en resurs t.ex. i 
jordbruket. Samtidigt innehåller slammet i många fall skadliga ämnen, såsom tungmetaller 
och organiska miljögifter.1 Frågan om hur slammet ska hanteras gäller alltså att försöka hitta 
sätt där resurserna i form av näringsämnen kan utnyttjas, men skadliga ämnen undvikas.  
 
Riksdagen antog år 1999 regeringens proposition om miljökvalitetsmål.2 I denna formuleras 
femton miljömål som skall vara uppfyllda inom en generation. För att detta ska bli verklighet 
krävs en rad åtgärder inom många samhällsområden. Tanken är att miljökvalitetsmålen ska 
fungera som vägledande för att till nästa generation kunna lämna över ett samhälle där de 
stora miljöproblemen är lösta.3 När det gäller avfall arbetar Sverige och övriga EU efter en 
s.k. avfallshierarki. Den innebär att uppkomst av avfall i första hand ska undvikas, därefter är 
återanvändning att föredra framför återvinning, som i sin tur är att föredra framför deponi.4 
Dessa nya miljöpolitiska tankar resulterar i nya lagar, förordningar och föreskrifter. Genom 
Sveriges medlemskap i EU påverkas vi även av de miljöpolitiska målsättningar som finns 
inom EU. Nya miljöpolitiska tankar, och de regleringar de ger upphov till, kommer att leda 
till att de alternativ för sluthantering av slam som idag är tillgängliga för kommunerna 
förändras. Vissa alternativ kommer att försvinna, och vissa kommer att komma till.  
 
När gamla alternativ försvinner kommer nya idéer om hur slammet ska kunna utnyttjas. 
Användningen av slam på annan mark än åkermark väntas därmed öka markant.5 Det handlar 
t.ex. om byggande av bullervallar, eller anläggning av grönområden. De idag mest använda 
alternativen för sluthantering av slam är deponering, spridning på jordbruksmark, och olika 
former av annan användning som markbyggnad och jordtillverkning.6 Från 2005 kommer 
deponering av organiskt avfall att förbjudas. Nya krav för användning av slam i jordbruket 
och för markbyggnad diskuteras och kan komma att införas. Mycket händer inom 
”slamhanteringsområdet” och till följd av nya lagar och mål kommer de tillgängliga 
alternativen för sluthantering se annorlunda ut i framtiden. 

1.1 Problemformulering 
Det finns idag vetskap om att regleringar kommer, samt att hanteringen av slam håller på att 
förändras. På Länsstyrelsen i Västra Götalands län vet man vilka former av hantering som 
förekommer i länet, och hur stora mängder slam det handlar om i det enskilda fallet, men 
någon sammanställning har inte gjorts.  
 
Hos vissa kommuner i länet finns en rädsla för att kommande regleringar kommer att förbjuda 
de alternativ som finns idag utan att andra alternativ finns.7 Samtidigt finns det hos 
Länsstyrelsen farhågor om att beredskap saknas hos kommunerna för att anpassa 
verksamheten till de nya förutsättningar som skapas genom förändringen av lagstiftningen.8 
En diskussion om vad förändringarna i utformning av regelverket samt kommunernas val av 
                                                 
1 Naturvårdsverket, 2002, s. 77 
2 Prop 2000/01:65, s. 8 
3 Prop. 1997/98:145, s. 1 
4 Naturvårdsverket, 2003.05.09 
5 Hammarström, 2002.12.06 
6 Ibid 
7 Magnusson, 2003.01.15 
8 Ibid 
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hantering kan få för konsekvenser för framtiden är därför angelägen både för Länsstyrelsen 
och dessa kommuner. För att kunna föra denna diskussion behövs dels en överblick över vad 
som kommer att gälla i framtiden, dels en överblick över hur hanteringen ser ut idag. 

1.1.1 Exemplet Västra Götalands län 
Västra Götalands län är ett stort län, och länets andel av den totala mängden uppkommet slam 
i hela landet är förhållandevis stor. Den totala mängden i landet var 1998 cirka 220 000 ton 
torrsubstans (TS).9 Cirka 18 %, eller nästan en femtedel, av slammet i landet uppkom inom 
Västra Götaland. Länsstyrelsen i Västra Götalands län har fått indikationer på att 
sluthanteringen av slam från ARV i länet håller på att förändras.10 Mer och mer slam går till 
s.k. annan användning, vilket bland annat innebär olika former av markbyggnad. Det är därför 
intressant att göra en kartläggning av hur slammet sluthanteras i just Västra Götalands län.  

1.2 Syfte och avgränsning 
Syftet med denna uppsats är att kartlägga sluthanteringen av slam från avloppsreningsverken 
idag, med Västra Götalands län som ett exempel. Dessutom är syftet att ge en sammanfattning 
av mål och regleringar som kommer att påverka hanteringen i framtiden. Med utgångspunkt i 
kartläggningen av dagens hantering och sammanfattningen av mål och regleringar kan vidare 
en diskussion föras om hur sluthanteringen av slam kan tänkas se ut i framtiden.  
 
En diskussion om hur hanteringen av slam kan tänkas se ut i framtiden är angelägen för att 
kunna diskutera hur hanteringen bör se ut. Tanken bakom denna uppsats är ge nödvändigt 
bakgrundsmaterial för att kunna föra denna mer normativa diskussion. Således tas här inte 
ställning för eller emot en viss hantering. Avsikten är istället att ge en beskrivning av 
hanteringen idag och diskutera hur det kan se ut i framtiden.  

1.3 Preciserade frågeställningar 
Jag har konkretiserat syftet i tre mer specifika frågeställningar: 

1. Vilka förslag i form av mål och regleringar finns som kan förväntas påverka dagens 
alternativ för sluthantering av slam?  

2. Hur ser sluthanteringen av slam från avloppsreningsverken i Västra Götalands län ut 
idag och vilken hantering planeras? 

3. Mot bakgrund av dagens hantering och kommande regleringar inom området, vilka 
slutsatser kan dras om hur sluthanteringen av slam kommer att se ut i framtiden? 

1.4 Disposition 
De preciserade frågeställningarna diskuteras i var sitt kapitel. Först diskuteras dock (kap 2) 
vilken metod och vilket material som valts för att besvara frågeställningarna. För att svara på 
den första frågeställningen har en innehållsanalys av relevanta dokument gjorts. Resultatet av 
denna presenteras i kap 3. För att svara på den andra frågeställningen har en 
enkätundersökning till kommunerna i Västra Götalands län gjorts. Resultatet av denna 
presenteras i kap 4. I det avslutande diskussionskapitlet (kap 5) besvaras den tredje 
frågeställningen. Materialet till denna diskussion är resultaten som presenteras i kap 3 och 4. 
 

                                                 
9 Naturvårdsverket, 2003.04.01 
10 Hammarström, 2002.12.06 
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2. Metod och material 
För att svara på den första frågeställningen om förslag som kan tänkas påverka dagens 
alternativ för sluthantering av slam har utvalda dokument som beskriver mål och regleringar 
studerats. Den metod som använts är innehållsanalys. Innehållsanalys inkluderar varje analys 
som syftar till att på ett systematiskt sätt beskriva textinnehåll.11 Denna metod har valts för att 
beskriva dokumentens innehåll av mål, krav eller förbud som påverkar slamhanteringen. De 
dokument som analyserats är Regeringens proposition om delmål till miljökvalitetsmålen 
(Prop. 2000/01:130), Naturvårdsverkets aktionsplan för återföring av fosfor ur avlopp 
(Rapport 5214) samt Förordningen om deponering av avfall (SFS 2001:512). Andra 
dokument, t.ex. från Naturvårdsverket, kan innehålla andra miljömål som också till viss del 
kan påverka slamhanteringen. En avgränsning är dock nödvändig och bedömningen har gjorts 
att dessa tre dokument är de väsentligaste när det gäller mål och regleringar som påverkar 
eller kommer att påverka slamhanteringen. 
 
För att svara på den andra frågeställningen om hanteringen av slam idag, och kommunernas 
planer för slamhantering i framtiden, har en enkätundersökning till länets kommuner utförts. 
Avsikten var att kartlägga sluthanteringen av slam från ARV i Västra Götalands län under 
2002. Kvantitativa undersökningar ger svar på frågan ”Hur många?”, kvalitativa på frågan 
”Varför?”.12 Den kvantitativa metoden valdes för att få svar på hur många ARV som väljer en 
viss hantering, och hur stor mängd slam som hanteras på ett visst sätt. En styrka med en 
kvantitativ metod är att den möjliggör statistiska generaliseringar. Det är möjligt att uttala sig 
om ett större antal enheter än de man undersökt.13 Förutsättningen för detta är att 
undersökningen standardiserats så att information från olika undersökningsenheter kan 
jämföras.  
 
Kvantitativa undersökningar kan ha olika syften. Svenning14 skiljer mellan beskrivande och 
förklarande underökningar. En beskrivande undersökning har som huvudsyfte att ge en enkel 
beskrivning av verkligheten, medan en förklarande undersökning vill förklara hur saker 
”hänger ihop”, dvs. hur olika variabler förhåller sig till varandra. Syftet i denna uppsats är att 
ge en beskrivning av hur slammet hanteras. Jag vill kunna uttala mig om den procentuella 
andelen ARV i länet som hanterar slammet på ett visst sätt, samt andelen slam (mängd) som 
hanteras på ett visst sätt.  
 
Den tredje preciserade frågeställningen, om hur hanteringen av slam kan tänkas se ut i 
framtiden, är den centrala diskussionen i uppsatsen. Materialet är dels den sammanställning 
som gjorts om kommande mål och regleringar på området som påverkar hanteringen, dels 
undersökningen av nuvarande, och kommande, hantering av slam i Västra Götalands län.  

2.1 Enkätundersökning till länets kommuner 
För att kartlägga dagens sluthantering av slam har en enkät skickats ut till länets alla 
kommuner där tillståndspliktiga ARV finns, dvs. 47 st. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för 
de flesta tillståndspliktiga reningsverk i länet. I vissa fall har dock kommunen övertagit 
tillsynen. De kommuner som är tillsynsmyndigheter har tillfrågats om dem samtycker till att 
skicka ut en enkät till dem som driver reningsverken, vilket de i samtliga fall gjort. De flesta 

                                                 
11 Bergström och Boréus, 2000, s. 45 
12 Svenning, 2000, s. 68 
13 Holme och Solvang, 1997. s.80 
14 Svenning, 2000, s. 70 
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verken drivs i kommunal regi, men i vissa kommuner har man bildat kommunala bolag. 
Enkäten har i dessa fall skickats till de bolag som driver verken. Enkäten har alltså skickats ut 
till alla kommuner och kommunala bolag i länet som driver tillståndspliktiga ARV, oberoende 
av vem som är tillsynsmyndighet. 
 
Antalet reningsverk i länet som är tillståndspliktiga till Länsstyrelsen är 79 st. Förutom dessa 
finns i länet ett stort antal små reningsverk som inte kräver tillstånd av Länsstyrelsen utan 
endast är anmälningspliktiga. Gränsen för tillståndsplikt går vid 2000 personekvivalenter (pe). 
Pe innebär att för att mäta belastningen på reningsverken räknas anslutna industrier och andra 
verksamheter om till hur många personers belastning de motsvarar. Ett reningsverk med 2000 
pe har alltså en belastning som motsvarar en anslutning av 2000 personer. I undersökningen 
har kommunerna endast tillfrågats om slammet från ARV har en belastning på 2000 pe eller 
mer. I praktiken ingår dock även slammet från flera mindre ARV eftersom det är vanligt att 
slam från flera verk behandlas tillsammans.  
 
Enkäten har utformats både med hänsyn till uppsatsens syfte, och Länsstyrelsens (Västra 
Götaland) syfte att ytterligare kartlägga efterlevnad av de regler för hantering av slam som 
finns idag (se bilaga 1). Den som driver ett tillståndspliktigt ARV måste årligen lämna in en 
miljörapport till tillsynsmyndigheten. Eftersom kommunerna eller bolagen ändå måste lämna 
in dessa uppmanades de att lämna in enkäten i samband med miljörapporten. Det ansågs 
kunna öka chanserna att få in den i tid. Kommunerna har vid tiden för inlämnandet av 
miljörapporten en stor arbetsbelastning. För att minska intrycket hos kommunerna att enkäten 
orsakar extraarbete och för att ge frågorna ett sammanhang utformades en kombinerad enkät. 
Bedömningen gjordes att det skulle varit svårt för kommunerna att se motiven bakom två 
enkäter med frågor som ändå hängde nära samman. Med utskicket av enkäten följde även en 
skrivelse som förklarar bakgrunden till den kombinerade undersökningen (se bilaga 2).  

2.1.1 Utformning av enkät 
Enkäten har så långt det var möjligt standardiserats och strukturerats. Att enkäten är 
standardiserad innebär att frågorna står i en viss ordning och är formulerade på samma sätt till 
samtliga respondenter. Att den är strukturerad innebär att svarsalternativen är 
förutbestämda.15 Avsikten bakom detta är att göra resultaten jämförbara, samt att kunna 
sammanställa svaren i tabellform. Genom att strukturera enkäten minimeras antalet 
svarsalternativ. Enkäten är helt standardiserad, dvs. alla respondenter har sett samma enkät. 
Så långt det var möjligt har enkäten även strukturerats genom att utforma frågorna som ja/nej- 
frågor. Motsatsen till strukturering är öppna frågor där respondenten själv får formulera 
svaret.16 Några av frågorna är öppna. Det gäller följdfrågorna till frågorna om en viss 
hantering förekommer. De öppna frågorna handlar om mängd slam som hanteras på ett visst 
sätt, på vilken plats slammet hamnar, samt när det gäller frågan om annan användning, vad 
annan slamanvändning i det fallet innebär.  
 
Frågor som hör samman innehållsmässigt har för att underlätta för respondenten lagts i 
anslutning till varandra i enkäten.17 Detta har fått styra i vilken ordning frågorna ställts. 
Därför blandas i enkäten frågor som är relevanta för denna studie med frågor som inte 
diskuteras i uppsatsen. De frågor som diskuteras är fråga 2,5,6 och 7 (se bilaga 1). 
 

                                                 
15 Christensen, 2001, s.146 
16 Ibid, s.150 
17 Ekström och Larsson, 2000, s. 94 
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Enkäten inleds med en fråga om hur slam transporteras från reningsverket (fråga 1). Därefter 
frågas om slam sprids på jordbruksmark (fråga 2). I anslutning till detta frågas om 
innehållsdeklaration och registerhållning (fråga 3 och 4) eftersom dessa krav endast gäller 
slam som skall spridas på jordbruksmark.18 Innehållsdeklaration avser slammets innehåll av 
vissa näringsämnen och föroreningar. Registerhållning avser slamproducentens skyldighet att 
veta var slammet används och på vilket sätt. Därefter följer frågor om hantering genom 
deponering förekommer, eller genom annan användning (fråga 5 och 6). Fråga 2,5,6, handlar 
alltså om hantering. Som sista fråga (fråga 7) frågas om kommunerna har planer för framtida 
hantering av slam.  
 
Frågorna i enkäten syftar framförallt till att svara på den andra av mina preciserade 
frågeställningar, nämligen att kartlägga hur dagens sluthantering ser ut (fråga 2, 5 och 6) och 
om reningsverken har planer på att ändra hanteringen (fråga 7). Utformningen av enkäten 
bygger på Länsstyrelsens uppgifter om vilka sluthanteringsalternativ som är vanligast.19 
Vanligast är deponi, spridning på jordbruksmark samt olika former av annan användning, t.ex. 
byggande av bullervallar, anläggning av grönytor eller jordtillverkning. Det förekommer även 
att slam läggs på vassbäddar för att brytas ned.  
 
I fråga 2 frågas om slam hanteras genom spridning på odlingsmark. Två svarsalternativ finns, 
antingen spridning på mark för odling av livsmedel eller foder, eller spridning på mark för 
odling av energigrödor eller energiskog. Det är intressant att se hur mycket som hamnar på 
livsmedelsmark eftersom det under senare år varit en stor diskussion om det lämpliga i att 
lägga slam på mark för odling av livsmedel.20 Fråga 5 frågar om slam till deponi. Två 
svarsalternativ finns även här - deponering som avfall eller som täckmassor. Det är intressant 
att se i vilken utsträckning det finns en tanke om att använda slammet, vilket man kan säga att 
man gör på ett annat sätt om man täcker en deponi än om det enbart deponeras. Fråga 2 och 5 
är utformade som slutna frågor. Respondenterna kan svara antingen ja eller nej på frågan om 
en viss hantering förekommer, dvs. spridning eller deponi. Fråga 6 frågar om slam används på 
något annat sätt än ovanstående. Länsstyrelsen har fått indikationer på att slam som går till 
olika former av annan användning ökat på senare år.21 Man vet dock inte hur mycket slam 
som hanteras på detta sätt, eller vilken hantering som döljer sig bakom uttrycket annan 
användning. I fråga 6 kan respondenten svara antingen ja eller nej till om annan användning 
förekommer. Dessutom finns en öppen fråga om vad annan användning innebär om sådan 
förekommer.  
 
Jag ville genom enkäten få reda på den relativa användningen av olika 
sluthanteringsalternativ, både när det gäller antal kommuner och mängd slam. Därför 
innehåller frågorna om spridning på odlingsmark, slam till deponi, samt annan användning 
också följdfrågor om mängd slam, ton TS, som hanterats på detta sätt.  
 
Slutligen ställs en fråga (Fråga 7) om framtida sluthantering av slam. Först frågas om det 
överhuvudtaget finns planer för framtida hantering. Därefter frågas om dessa planer i så fall 
innebär att hanteringen kommer att förändras, dels till 2003, dels till 2005. Båda dessa årtal 
togs med för att få en uppfattning om hur långt in i framtiden förändringar av hanteringen kan 
tänkas ligga. Dessa frågor är utformade som ja/nej- frågor. Slutligen innehåller fråga 7 en 

                                                 
18 SNFS 1994:2, § 12-13 
19 Hammarström, 2002.12.06 
20 Baky, 1998 och Berglund, 2001 
21 Hammarström, 2002.12.06 
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öppen delfråga om vilken hantering som planeras i framtiden om en förändring kommer att 
ske. 

2.1.2 Analys av enkät 
Svaren har sammanställts i excel. Även de tabeller och figurer som presenteras har gjorts i 
excel. Materialet sammanfattas i form av frekvenstabeller, där antalet svar i varje kategori 
samt den procentuella andelen svar i varje kategori, presenteras.22 Svaren till ja/nej- frågorna 
bildar en nominalskala. Vid användning av en nominalskala kan respondenten endast ange ett 
svar. Svarsalternativen är uttömmande och uteslutande. Exempel på nominalskalor är kön och 
ålder.23 De enda statistiska mått som kan räknas ut på ett material som bildar en nominalskala 
är typvärde och frekvens.24 Typvärde är det vanligast förekommande svaret, dvs. i detta fall 
om ja eller nej är vanligast svar. Frekvens är antalet svar av ett visst slag, och den relativa 
frekvensen är andelen sådana svar i procent.25 Svaren på frågorna om vilken hantering som 
förekommer redovisas i tabeller där både den absoluta och den relativa frekvensen anges.  
 
Fråga 6 om annan hantering innehåller en öppen fråga om vad annan användning innebär om 
sådan förekommer. De som svarat ja på frågan om annan användning har också kategoriserats 
efter hur de svarat på den följande frågan om vad hanteringen innebär. De har samlats i 
följande kategorier av svar: markbyggnad, vassbäddar eller jordtillverkning. Tillsammans 
med kategorierna för spridning och deponering - spridning på livsmedelsmark, spridning på 
energigröde/skogsmark, deponering som avfall samt deponering som täckmassor - blir det 7 
kategorier av hanteringsalternativ (tabell 1): 
 
Tabell 1. Kategorisering av sluthanteringsalternativ 
Sluthantering idag 
 
1. Spridning på livsmedelsmark 
2. Spridning på energigröde/energiskogs- odling 
3. Deponering som avfall 
4. Deponering som täckmassor 
5. Annan användning - markbyggnad 
6. Annan användning - vassbäddar 
7. Annan användning - jordtillverkning 
 
De ARV som hamnat i kategorin markbyggnad har på frågan om på vilket sätt slam används 
givit svar som markterassering, bullervallar, grönytor, täckning och utfyllnad till golfbana. De 
som hamnat i kategorin jordtillverkning har svarat antingen jordtillverkning eller 
täckjordframställning, oftast i samband med kompostering. Skillnaden mellan markbyggnad 
och jordtillverkning är att de speglar olika målsättningar med slammet. Vid markbyggnad 
utnyttjas slammet som en resurs i sig. Vid jordtillverkning framställs en annan produkt där 
slam utgör en del av produkten. Vassbäddar är egentligen en temporär lösning. Efter något 
tiotal år26 måste bäddarna ”tömmas” och man måste hitta en lösning för det slam som finns 
kvar lagrat i bädden. Volymen är dock då väsentligt mindre än volymen slam som lagts på 
bädden under den tid den använts. Även vassbäddar har här definierats som ett 
sluthanteringsalternativ. 

                                                 
22 Ekström och Larsson, 2000, s. 101 
23 Christensen, 2001, s. 154 
24 Ibid, s. 156 
25 Ekström och Larsson, 2000, s. 101 
26 Hammarström, 2002.12.06 
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3. Mål, planer och lagar av betydelse för slamhantering 
Nya miljöpolitiska tankar kommer hela tiden. Så småningom formuleras dessa tankar i 
konkreta miljömål som blir vägledande för politiska beslut, och beslut tas om styrmedel för att 
förändra samhället i önskad riktning. År 1999 antog riksdagen regeringens proposition om 15 
miljökvalitetsmål.27 Dessa mål ersätter alla tidigare antagna miljömål, och ska leda till 
regeringens övergripande miljöpolitiska mål om att till nästa generation överlämna ett 
samhälle där de stora miljöproblemen är lösta.28 För att genomföra miljökvalitetsmålen finns 
delmål som är mer precisa och möjliga att följa upp. Nedan görs en genomgång av de delmål 
som kan ha betydelse för hanteringen av slam från ARV. Dessutom ges en sammanfattning av 
innehållet i Naturvårdsverkets aktionsplan för återföring av fosfor ur avlopp, som är en del av 
arbetet med att utforma ett delmål för målet Ingen övergödning. Slutligen kommenteras 
förordningen om deponering av avfall, och det förslag till ny förordning om spridning av slam 
som Naturvårdsverkets aktionsplan innehåller. Avsikten är att ge en överblick över 
förutsättningarna för hantering av slam i framtiden.  

3.1 Miljökvalitetsmålen och delmålen 
De miljökvalitetsmål som har betydelse för avloppsreningsverken och hanteringen av slam 
därifrån är Giftfri miljö, Ingen övergödning, Ett rikt odlingslandskap och God bebyggd 
miljö.29 Miljökvalitetsmålen definierar det tillstånd som miljöarbetet ska sikta mot, medan 
delmålen anger inriktning och tidsperspektiv i det konkreta miljöarbetet.30 
 
I delmålspropositionen finns inga delmål för målet Giftfri miljö. Definitionen av detta mål är 
att halterna av naturfrämmande ämnen i miljön är nära noll, samt att halterna av ämnen som 
förekommer naturligt i miljön är nära bakgrundsnivåerna.31 Även om inga delmål presenteras 
i propositionen kommer målet sannolikt att leda till mer preciserade mål om att minska 
förekomsten av naturfrämmande ämnen i slammet. Till målet Ingen övergödning finns delmål 
om att minska de vattenburna utsläppen av kväve och ammoniak. Senast år 2010 ska 
utsläppen av kväve ha minskat med 30 % och ammoniak med 15 % från 1995 års nivå. I 
propositionen finns inget tidsbestämt delmål för fosfor. Senast år 2005 ska man återkomma 
med ett sådant tidsbestämt mål.32 Aktionsplanen för återföring av fosfor ur avlopp som 
beskrivs nedan är en del av detta arbete.  
 
Till miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap finns ett delmål om att åkermarken ska ha så 
låg föroreningshalt att ekosystemens funktioner och människors hälsa inte hotas.33 Här 
återkommer kraven att få bort oönskade ämnen ur kretsloppet. Delmålet innebär att i den mån 
slam från ARV används i jordbruket får det inte bidra till att åkermarken förorenas. 
Definitionen av målet En god bebyggd miljö är att den totala mängden avfall och avfallets 
farlighet minskar, samt att avfall och restprodukter sorteras så att de kan behandlas efter sina 
egenskaper och återföras i kretsloppet i ett balanserat samspel mellan bebyggelsen och dess 
omgivning.34 När det gäller hantering av slam innebär det att mängden slam i möjligaste mån 
skall nyttiggöras så att den mängd som klassas som avfall minskar.  
                                                 
27 Prop. 1997/98:145 
28 Prop. 2000/01:130, s. 6 
29 Naturvårdverket, 2002, s. 67 
30 Prop. 2000/01:130, s. 10 
31 Ibid, s. 19 
32 Ibid, s. 28 
33 Ibid, s. 47 
34 Ibid, s. 56 



 12 

 
Regeringen skriver i delmålspropositionen35 att för att målen ska nås krävs åtgärder inom alla 
politikområden. Det är också viktigt att uppnå flera miljökvalitetsmål och andra politiska mål 
på samma gång. För att lyckas med dessa målsättningar presenterar man tre 
”åtgärdsstrategier”: 
- Effektivisering av energianvändning och transporter 
- Giftfria och effektiva kretslopp 
- God hushållning med mark, vatten och bebyggd miljö.36 
Framförallt har den andra strategin om att skapa giftfria och effektiva kretslopp betydelse för 
slamhanteringen. En målsättning om att i samhället i stort skapa effektiva kretslopp bör även 
omfatta försök att utnyttja den näring som finns i slammet. Samtidigt är det svårt att förena 
denna ambition med målsättningen att skapa giftfria kretslopp. De ämnen som finns i 
kretslopp i samhället hamnar i slammet, och det gäller även de mindre önskvärda ämnena.  
 
Åtgärdsstrategin att skapa giftfria och effektiva kretslopp sätter alltså fingret på problemet 
med hur näringsämnena i slammet ska nyttiggöras utan att skapa ett kretslopp av oönskade 
och farliga ämnen. Hur detta problem tacklas i konkreta handlingsplaner kommer i allra 
högsta grad få konsekvenser för slamhanteringen. 

3.2 Naturvårdsverkets aktionsplan för återföring av fosfor ur avlopp 
Slam uppkommer på flera ställen i reningsverksprocessen, i försedimenteringen, i den 
biologiska reningen och i den kemiska reningen. Innan det används måste slammet avvattnas, 
stabiliseras och hygieniseras. Stabilisering och hygienisering sker oftast genom rötning. 
Hygienisering kan dock också ske genom att slammet luftas eller kalkas under lång tid.37  
 
Slam från ARV innehåller i genomsnitt cirka 2,8 % fosfor och 3,8 % kväve.38 Ungefär 95 % 
av fosforn från avloppsvattnet hamnar i slammet, men endast cirka 20 % av kvävet.39 
Reduktion av kväve från avloppsvatten sker genom nitrifikation och denitrifikation, då nitrat 
och ammonium omvandlas till kvävgas som avgår till atmosfären. Reduktion av kväve vid 
ARV innebär alltså inte att kvävet hamnar i slammet. Det gäller dock fosfor. Fosfathalten i 
avloppsvattnet reduceras genom kemisk fällning med t.ex. järnsalter, aluminiumsulfat eller 
kalk.40 Eftersom en stor del av fosforn i avloppsvattnet hamnar i slammet, är hanteringen av 
slammet väsentlig för att kunna sluta kretsloppet för fosfor. För att sluta kvävets kretslopp 
krävs andra åtgärder. Ett sätt är att istället för kväverening genom nitrifikation och 
denitrifikation vid reningsverket anlägga våtmarker där vattnet renas på kväve, samtidigt som 
näringen nyttiggörs. Detta är även tanken vid anläggning av vassbäddar vid reningsverken.  
 
Naturvårdsverket fick av Miljödepartementet uppdraget att utreda frågorna om miljö- och 
hälsoskyddskrav för avloppsslam och dess användning samt om återföring av fosfor.41 Detta 
har resulterat i en aktionsplan för återföring av fosfor ur avlopp. De långsiktiga målen för 
aktionsplanen är att 
- avloppsfraktionerna har en sådan kvalitet, med avseende på renhetsgrad, att de kan återföras 
utan risk för hälsa eller miljö, 

                                                 
35 Prop. 2000/01:130 
36 Ibid, s. 9 
37 Arnoldson och Eklund, 2002, s. 30 
38 Berglund, 2001, s. 11 
39 Ibid, s. 12 
40 Arnoldson och Eklund, 2002, s. 29 
41 Naturvårdsverket, 2002, s. 9 
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- näringen i avlopp kan återföras både till åkermark och annan mark där näring behövs, 
- användning av andra gödselmedel ersätts.42 
Ambitionen är alltså en mer kretsloppsanpassad hantering av slam från reningsverk, där de 
resurser i form av näring som finns i slammet utnyttjas. Stor vikt läggs vid återföring av 
näring till åkermark och annan mark där näring behövs.  
 
De förslag som presenteras i aktionsplanen utgår från miljökvalitetsmålen. Därför är 
tidsperspektivet en generation även för aktionsplanen. Ett delmål till 2015 presenteras, 
nämligen att minst 60 % av fosforn i avlopp ska återföras till produktiv mark, varav minst 
hälften bör återföras till åkermark. För att nå detta mål har tre inriktningar preciserats där alla 
åtgärder ska syfta mot: 
- Ökad återföring av fosfor och andra näringsämnen från avlopp. 
- Minskad mängd tillförda föroreningar till åkermark och avlopp. 
- Minskad risk för smittspridning.43 
Man har även anpassat avfallshierarkin44 till hantering av avloppsfraktioner. I första hand ska 
en hantering väljas som ger återföring av näringen, i andra hand en hantering där åtminstone 
energin eller materialet utnyttjas, och i sista hand låta avloppsfraktionen gå till kvittblivning 
där varken näringen, energin eller materialet utnyttjas. Skäl att välja andra- eller 
tredjehandsalternativ finns om de mer önskvärda alternativen är ekonomiskt oskäliga eller 
miljömässigt oacceptabla.45  
 
Aktionsplanen innehåller också ett förslag till ny förordning om användning av 
avloppsfraktioner på åkermark. Innehållet i denna diskuteras under avsnitt 3.4 Reglering av 
användning av slam på annat sätt än i jordbruk. 

3.3 Förbud mot deponi av organiskt avfall 
Enligt förordningen om deponering av avfall (SFS 2001:512) införs ett förbud mot deponi av 
organiskt avfall från den 1 januari 2005.46 Organiskt avfall definieras som ”avfall som 
innehåller organiskt kol”,47 vilket innebär att förbudet omfattar slam från ARV. Förordningen 
ska inte tillämpas på användning av avfall för gödsel- eller jordförbättringsändamål såsom 
t.ex. avloppsslam.48 Förordningen påverkar alltså inte möjligheten att använda slam i 
jordbruket.  
 
Slam läggs dock inte enbart på deponi som avfall utan även i form av täckmassor för att täcka 
deponier som ska avslutas. Förmodligen kommer även denna hantering omfattas av 
förbudet.49 Förordningen tillåter nämligen endast användning av inert avfall för 
byggnadsändamål i deponier.50 Inert avfall definieras som avfall ”som inte genomgår några 
väsentliga fysikaliska, kemiska eller biologiska förändringar”.51 Den som vill deponera som 
täckmassor kommer förmodligen att få ansöka om dispens för detta och motivera att det inte 
handlar om ren deponering.52  
                                                 
42 Naturvårdverket, 2002, s. 9 
43 Ibid, s. 10 
44 Naturvårdsverket, 2003.05.09 
45 Naturvårdsverket, 2002, s. 11 
46 SFS 2001:512, §10 
47 SFS 2001:1063, § 4 
48 SFS 2001:512, § 4 
49 Hammarström, 2003.05.14 
50 Ibid, § 4 
51 Ahlroth och Sivard, 2002, s.14 
52 Hammarström, 2003.05.14 
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3.4 Reglering av användning av slam på annat sätt än i jordbruk 
EG-direktivet 86/278/EEG om slam reglerar bland annat slammets innehåll av Pb, Cd, Cu, Cr, 
Hg, Ni och Zn, samt högsta tillåtna koncentration av dessa i åkermark vid användning av slam 
i jordbruket.53 Direktivet är infört i svensk lagstiftning genom Naturvårdsverkets kungörelse 
med föreskrifter om skydd för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i 
jordbruket.54 Sedan 1999 arbetar EU-kommissionen med att lägga ett förslag till reviderat 
direktiv. Man hoppas kunna lägga fram ett förslag i slutet av 2003. Enligt Naturvårdsverket 
speglar arbetsdokument från kommissionen en ambition att reglera all markanvändning av 
avloppsslam.55  
 
Naturvårdsverkets aktionsplan för återföring av fosfor innehåller ett förslag till en reviderad 
förordning om spridning av avloppsfraktioner. I förslaget regleras användning på all mark ur 
smittskyddssynpunkt. Utförliga regler finns för hur avloppsslam som skall användas på mark 
skall behandlas för att ingen smitta ska spridas. Som tidigare får avloppsslam överhuvudtaget 
inte användas på betesmark, på åkermark som skall användas för bete eller för vall som 
skördas samma år, eller på mark där bär, potatis, rotfrukter, grönsaker eller frukt odlas eller 
kommer att odlas under innevarande år. Undantag är sockerbetor och potatis för 
stärkelseproduktion.56  
 
Högsta tillåtna halt av metaller och näringsämnen i slam samt i åkermark där slam sprids är i 
den föreslagna förordningen i stort sett desamma som i den nu gällande föreskriften.57 Inget 
krav finns för att undersöka slammets eller markens metallhalt och näringsinnehåll om 
spridningen sker på annan mark än åkermark.58 Det förslag som finns innebär alltså att 
användning av slam på annan mark än åkermark regleras ur smittskyddssynpunkt, men utan 
krav på att undersöka slammets eller markens metall- eller näringsinnehåll.  
 
Förslaget till förordning föreslås träda ikraft den 1 januari 2005. Förslaget har skickats på 
remiss under våren 2003. En av remissinstanserna var Länsstyrelsen i Västra Götaland. I sitt 
yttrande skriver man att man anser att de generella regler som finns om föroreningsinnehåll, 
växtnäringsläckage, dokumentation mm bör omfatta även avloppsfraktioner som används 
inom andra områden än på åkermark. Dessutom tycker man att förslaget bör anpassas till 
revideringen av EG-direktivet (86/278/EEG). Provtagning och analys av avloppsfraktioner för 
användning på annan mark än åkermark bör krävas om det inte är uppenbart att det inte finns 
någon risk från miljö- eller hälsoskyddssynpunkt.59   
 
Det finns alltså synpunkter om att reglering av användning av slam på annan mark än 
jordbruksmark är önskvärd och det är möjligt att förslaget till förordning ändras till att 
omfatta även denna hantering. Framförallt om indikationer fås om att sådana krav kommer att 
inkluderas i det nya EG-direktivet.  
 

                                                 
53 Naturvårdsverket, 2002, s. 45 
54 SNFS 1994:2 
55 Naturvårdsverket, 2002, s. 46 
56 Ibid, s. 192-199 
57 SNFS 1994:2 
58 Naturvårdsverket, 2002, s. 192-199 
59 Yttrande Länsstyrelsen Västra Götaland, Dnr 500-14739-2003 



 15 

4. Hur sluthanteras slam idag? 
Antalet kommuner i Västra Götalands län är 49 st. Endast 47 har tillståndspliktiga 
reningsverk, eftersom Partille och Mölndals kommuner leder allt avloppsvatten till Ryaverket 
i Göteborg. Svar på enkätundersökningen har inkommit från 44 kommuner, 43 genom 
enkäten och 1 genom telefonsamtal. Även detta svar har inkluderats i undersökningen 
eftersom frågorna ställdes utifrån enkäten. Fyra kommuner av de 44 har inte svarat 
överhuvudtaget på fråga 7. Antalet kommuner som ingår i undersökningen är alltså 44 för 
fråga 2,5,6, och 40 för fråga 7. I bilaga 3 redovisas kommunerna som ingår i undersökningen 
och hur många reningsverk som finns i varje kommun. 
 
För två kommuner saknas redovisning av mängd producerat slam. Den relativa frekvensen av 
svaren skall endast beräknas på de som besvarat frågan.60 Antalet kommuner som ingår i 
sammanställningen av mängd och hantering (fråga 2,5,6) är alltså 42 st. De flesta kommuner 
redovisar hanteringen av slam från alla ARV i kommunen gemensamt. Vissa kommuner har 
dock skickat in fler enkäter. Antalet inkomna enkäter är därför 54 st. I de fall hanteringen är 
densamma för alla ARV i kommunen redovisas detta tillsammans. I de fall samma kommun 
redovisar flera alternativ av hantering måste detta redovisas. Det innebär att antalet enheter i 
sammanställningen blir fler än 42. Samma kommun uppträder som flera enheter. Antalet 
kommuner uppges därför i sammanställningen vara 55 st. Denna summa måste beräknas för 
att kunna räkna ut den relativa frekvensen av kommuner som valt ett visst handlingsalternativ. 
Antalet 55 kan sägas representera antalet val av hantering, eftersom några kommuner gjort 
flera val.  
 
Redovisande kommuner har grupperats i kategorierna i tabell 1, och antalet kommuner och 
mängd slam, ton TS, i varje kategori har beräknats (tabell 2 och 3). Även den procentuella 
andelen kommuner och mängd slam i varje kategori har beräknats (figur 1). Avsikten är att 
visa vilken form av sluthantering kommunerna väljer, och hur stor mängd slam i länet som 
sluthanteras på ett visst sätt.  
 
En sammanställning har gjorts av hur stor andel av de redovisande kommunerna som planerat 
för framtiden, samt hur många som planerat förändringar i hanteringen (tabell 5). De som 
planerar förändringar har grupperats utifrån kategorierna i tabell 1. En sammanställning har 
sedan gjorts av hur många ur varje kategori som planerar förändring (tabell 6). Svaren om 
vilken hantering som avses i framtiden har delats upp i 6 kategorier. Deponering som avfall 
kommer inte att vara tillåtet varför det inte är ett alternativ. Kategorierna spridning på 
livsmedelsmark och mark för energigrödeodling har slagits samman till en enda kategori för 
spridning av slam. Anledningen är att ingen av de som angett spridning som alternativ i 
framtiden specificerat vilken typ av mark de avser att sprida slammet på. Förutom dessa 
förändringar är kategorierna desamma som i tabell 1, med tillägg för kategorin ej svar/ej 
bestämt (tabell 7).   

4.1 Redovisad hantering och mängd 
I tabell 2 sammanfattas hur slammet hanterats i länet under 2002 uppdelat efter antal 
kommuner, samt den procentuella andelen kommuner som valt en viss form av sluthantering.  
 
 
 
                                                 
60 Ekström och Larsson, 2000, s. 102 
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Tabell 2. Sluthantering 2002, antal kommuner, och procent av totalt antal kommuner. 
Sluthantering 2002   

 Antal kommuner % av totalt antal kommuner
1. Spridning på livsmedelsmark 3 5,5
2. Spridning på energigröde/energiskogs- odling 7 12,7
3. Deponering som avfall 11 20
4. Deponering som täckmassor 22 40
5. Annan användning - markbyggnad 7 12,7
6. Annan användning - vassbäddar 2 3,6
7. Annan användning - jordtillverkning 3 5,5
 55 100
 
Vanligast är deponering som täckmassor. Att detta sluthanteringsalternativ är så vanligt kan 
bero på att många kommuner nyligen tagit beslut om avveckling av deponier. Senast den 1 
juli 2002 skulle alla deponier lämna in antingen en anpassningsplan eller en avslutningsplan 
till Länsstyrelsen.61 Anpassningsplanen gäller hur man ska anpassa sig till det nya EG-direktiv 
som berör utformning av deponier. Direktivet har införts i svensk lagstiftning genom 
förordningen om deponering av avfall.62 I länet finns 55 deponier. 26 av dessa lämnade in en 
avslutningsplan.63 Det är förmodligen en orsak till den stora andelen beslut om deponi som 
täckmassor. Att det finns något att täcka är ju en förutsättning för att detta hanteringsalternativ 
ska finnas.  
 
Näst vanligast är deponering som avfall. Tillsammans med deponering som täckmassor står 
denna hantering för 60 % av kommunernas beslut. Sammanfattningsvis är alltså deponi 
fortfarande det vanligaste alternativet när beslut om hantering av slam skall tas. En 
förhållandevis liten del av kommunerna väljer att sprida slammet på livsmedelsmark, endast 
5,5%. Lite över 20% av kommunerna har beslutat om någon form av annan användning. En 
grov sammanfattning kan se ut på följande sätt: deponering, antingen som avfall eller 
täckmassor - 60%, spridning på jordbruksmark - 20%, och annan användning - 20%. 
 
I tabell 2 har fördelningen redovisats utifrån antal inblandade kommuner. I tabell 3 visas 
fördelningen av mängd slam på olika kategorier av sluthanteringsalternativ. 
 
Tabell 3. Sluthantering 2002, mängd slam (ton TS), och procent av total mängd. 
Sluthantering 2002   
 Mängd (ton TS) % av total mängd  
1. Spridning på livsmedelsmark 5456 11,3
2. Spridning på energigröde/energiskogs- odling 1189 2,5
3. Deponering som avfall 5653 11,7
4. Deponering som täckmassor 14152 29,2
5. Annan användning - markbyggnad 19046 39,4
6. Annan användning - vassbäddar 590 1,2
7. Annan användning - jordtillverkning 2286 4,7
 48372 100
 
Ser man till mängd hanterat slam är användning till markbyggnad det vanligaste alternativet. 
Detta beror till stor del på att slammet från Göteborgs kommun hanteras på detta sätt. Näst 
                                                 
61 SFS 2001:512 §38 
62 Arnoldson och Eklund, 2002, s. 12 
63 Magnusson, 2003.04.22 
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störst mängd slam deponeras som täckmassor vilket stämmer med resultaten ovan att många 
kommuner väljer denna hantering. Deponering som avfall och som täckmassor står 
tillsammans för 40% av den totala mängden slam, annan användning för cirka 45 % och 
spridning på jordbruksmark för under 15%. Även sett till mängd slam står alltså spridning av 
slam, på mark både för odling av livsmedel och energigrödor, för en relativt liten del av 
hanteringen. Intressant att notera är dock att om man ser till antal kommuner är det fler som 
väljer spridning på energigröde/energiskogs- odling än spridning på livsmedelsodling. Sett till 
mängd slam är dock förhållandet det omvända. Mängden slam som hamnar på 
livsmedelsodlingar är mer än fyra gånger större än mängden slam som hamnar på 
energigröde/energiskogs- odlingar. Det innebär att det är få, men relativt stora kommuner som 
tar beslut om spridning av slam på livsmedelsmark. En förklaring till att större mängder sprids 
på livsmedelsmark kan vara att det finns mycket mer mark där livsmedel odlas, än mark där 
energiskog odlas. Dessutom finns fler tillfällen till spridning genom att man skördar oftare än 
på en plantering av t.ex. energiskog.  
 
I figur 1 görs en jämförelse mellan vilka alternativ som är vanligast beroende på om man ser 
till antal kommuner eller mängd slam. Sett till antal kommuner är deponering som täckmassor 
och deponering som avfall de vanligaste alternativen. Sett till mängd slam är markbyggnad 
och deponering som täckmassor de vanligaste. 
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Figur 1. Sluthantering 2002, procent av antal kommuner och mängd slam. 
 
Den totala mängden slam, 48 372 ton (TS) (tabell 3) baseras endast på de svar som kommit in 
genom enkätundersökningen. Eftersom inte alla kommuner eller bolag svarat på enkäten är 
det naturligtvis inte den totala mängden slam i länet. Det är också möjligt att även de som 
svarat inte uppgivit den totala mängden slam som producerats. En jämförelse med statistik 
från Naturvårdsverket om uppkommen mängd slam från ARV 1998 ger dock en fingervisning 
om att mängden kan stämma ganska bra. Enligt Naturvårdsverket uppkom 39 860 ton (TS) 
slam i Västra Götaland 1998.64 Eftersom det är några år sedan kan mängden antas ha ökat 
något, och cirka 48 000 ton verka vara en rimlig siffra.  

                                                 
64 Naturvårdsverket, 2003.04.01 
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4.1.1 Annan användning 
För att förtydliga hur många kommuner som beslutat om annan användning samt hur mycket 
slam som går dit redovisas i tabell 4 omfattningen av annan användning som 
sluthanteringsalternativ. Vanligast både om man ser till antal kommuner och mängd slam är 
markbyggnad.  
 
Tabell 4. Annan användning som sluthantering, antal kommuner och mängd slam. 
Annan användning   
 Antal kommuner Mängd ton TS 
1. Markbyggnad/markterrassering/bullervallar 7 19046 
2. Vassbäddar 2 590 
3. Jordtillverkning 3 2286 
 12 21922 
 
Det är inte speciellt många kommuner som angett annan användning som 
hanteringsalternativ. Däremot är det en stor mängd slam som hanteras på detta sätt. Det beror 
till stor del på att Ryaverket i Göteborg använder sitt slam för markbyggnad. Ryaverket står 
själva för ungefär 14 000 ton slam varje år.  

4.2 Planer för framtiden 
Frågan om framtida hantering (fråga 7) innehåller en delfråga om planer finns för framtiden. 
Denna fråga kan tolkas på två olika sätt. Antingen att frågan gäller om framtiden diskuterats 
överhuvudtaget, eller att frågan gäller om man planerat att förändra hanteringen. Jag har utgått 
från att frågan uppfattats som att jag vill veta om de diskuterat framtiden överhuvudtaget. 
Flera svar har nämligen kommit in där man svarat ja på denna fråga och sedan svarat att ingen 
förändring kommer att ske vare sig till 2003 eller 2005. Det är dock möjligt att någon svarat 
nej på denna fråga trots att framtiden diskuterats.  
 
Endast 40 kommuner har svarat på denna fråga. Här finns inte samma problem som i 
sammanställningen ovan att samma kommun förekommer som flera enheter genom att ha 
redovisat flera alternativ. Därför blir det totala antalet kommuner här 40 st. I tabell 5 redovisas 
hur stor andel av antal kommuner som funderat över framtiden, och hur många av dessa som 
dessutom tänkt sig en förändring av hanteringen.  
 
Tabell 5. Antal samt procentuell andel kommuner som planerat för framtiden samt planerat annan 
hantering. 
Planer för framtiden Antal % av totalt antal 
Vilka har planer för framtiden? 27 67,5 
Vilka funderar över annan hantering?   
Till år 2003? 6 15 
Till år 2005? 7 17,5 
Ej angett årtal 5 12,5 
Totalt 18 45 
 
Ungefär två tredjedelar av kommunerna har funderat över hur slammet ska hanteras i 
framtiden. I frågan har framtiden definierats som de närmaste fem åren. Det är därför 
teoretiskt möjligt att de har planer för framtiden som ligger längre fram än om fem år, men 
inte för de närmaste fem åren. Till år 2003 har 15% av kommunerna planerat att ändra 
hanteringen och till år 2005 planerar ytterligare 17.5% en förändring. Sammanlagt 45% 
planerar att ha ändrat hanteringen senast år 2005. Sammanfattningsvis är det ungefär två 
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tredjedelar av kommunerna som planerat för framtiden och nästan hälften som planerat en 
förändring av hanteringen.  
 
Vilka är de kommuner som planerat att ändra sin hantering? Går det att se någon tendens att 
en viss hantering idag sammanfaller med planer för förändring? I tabell 6 visas en 
sammanställning av antal kommuner som planerar en förändring av hanteringen uppdelat på 
vilken sluthantering som tillämpas idag. Den procentuella andelen är antal kommuner i en 
viss kategori som uppgivit förändrad hantering i procent av totalt antal kommuner i denna 
kategori. Här återkommer problemet att vissa kommuner räknas flera gånger eftersom de 
redovisat flera hanteringsalternativ. Därför blir antalet kommuner i denna sammanställning 23 
istället för 18 som i tabell 5.  
 
Tabell 6.  Antal kommuner som planerar förändrad hantering, kategoriserade efter nuvarande hantering. 
Vilka vill förändra?   

Sluthantering idag Antal kommuner 
% av totalt antal 
kommuner i kategorin 

Spridning på livsmedelsmark 2 66,7
Spridning på energigröde/energiskogs- odling 2 28,6
Deponering som avfall 7 63,6
Deponering som täckmassor 9 40,9
Annan användning - markbyggnad 1 14,3
Annan användning - vassbäddar 1 50
Annan användning - jordtillverkning 1 33,3
 23*  
*23 istället för 18 eftersom några kommuner har flera hanteringsalternativ. 
 
Störst vilja till förändring finns inom de kommuner som idag valt att hantera slammet genom 
spridning på livsmedelsmark eller deponering som avfall. Att de som deponerar som avfall 
vill förändra är kanske inte så konstigt med tanke på det kommande förbudet mot deponi av 
organiskt avfall. Mer förvånande är kanske att två tredjedelar av de som idag sprider slam på 
livsmedelsmark vill förändra hanteringen. Å andra sidan är det endast 3 kommuner som låter 
slam gå till spridning på jordbruksmark, och två av dem har uppgett att de ska förändra 
hanteringen. Det är svårt att dra några slutsatser från ett så litet underlag.  
 
Fyrtio procent av de som uppgivit deponering som täckmassor som sluthanteringsalternativ 
vill också förändra hanteringen. Det beror förmodligen på att täckning av deponi inte är ett 
framtidsalternativ eftersom deponierna så småningom blir täckta. Visserligen finns en del 
deponier kvar, och nya kan tillkomma, men eftersom målsättningen i samhället är att minska 
mängden avfall som läggs på deponi, kommer förmodligen inte behovet av täckmassor att 
vara stort i framtiden. Hälften av kommunerna som har vassbäddar och de som nu använder 
slammet till jordtillverkning vill förändra hanteringen. Även här är det dock tveksamt hur 
tillförlitligt resultatet är eftersom endast två respektive tre kommuner hanterar slam på detta 
vis.  
 
Vad ska de då göra med slammet? Går det att se någon tendens om vilka alternativ som verkar 
föredras i framtiden? Tabell 7 visar en sammanställning av vad de som angivit förändrad 
hantering sagt att de skall göra istället. 
 
Intressant att notera är att 8 av 23 inte bestämt vad de ska göra, bara att de ska förändra på 
något sätt. Av dem som angett vilken framtida hantering de vill ha har flest angett spridning 
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på jordbruksmark eller markbyggnad. I övrigt är det jämnt fördelat mellan vassbäddar, 
jordtillverkning och täckning av deponi.  
 
Sammanfattningsvis är det alltså många som inte bestämt vad de ska göra. När planer finns 
verkar spridning på jordbruksmark och markbyggnad vara de alternativ som de flesta tänker 
sig.  
 
Tabell 7. Framtida sluthantering för de kommuner som angett förändrad hantering i framtiden. 

Vad ska de göra i framtiden?       
Sluthantering idag Framtida sluthantering (antal kommuner)  

 

Antal 
komm
uner 

Spridning 
på 
jordbruksm
ark 

Täckning 
av deponi

Markby
ggnad 

Vassbä
ddar 

Jordtillv
erkning 

Ej svar/ej 
bestämt 

Spridning på livsmedelsmark 2 1     1

Spridning på 
energigröde/energiskogs- odling 2   1   1
Deponering som avfall 7  2 2 1 2
Deponering som täckmassor 9 2  2  1 4
Annan användning - markbyggnad 1 1      
Annan användning - vassbäddar 1 1      
Annan användning - jordtillverkning 1   1    
 23 5 2 4 2 2 8
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5. Hur kommer sluthanteringen att se ut i framtiden? 
En diskussion förs först om förutsättningarna för framtida utnyttjande av de 
sluthanteringsalternativ som diskuterats i denna uppsats. Därefter sammanfattas kommunernas 
framtida hantering.  

5.1 Användning av slam i jordbruket 
I slutet av 1980-talet användes ca. 35% av slammet inom jordbruket. De senaste åren har dock 
bara drygt 20% av slammet från reningsverken gått dit.65 Enligt enkätundersökningen gick 
inte mer än 15% till jordbruk 2002 (tabell 3), trots att Västra Götaland är ett jordbrukslän. I 
aktionsplanen för återföring av fosfor skriver man att statistiken för 2001 visserligen inte är 
klar men andelen som går till jordbruk i hela landet kan vara så låg som 10%.66 Trenden är 
alltså att mindre och mindre slam används i jordbruk, trots att nödvändigheten av att utnyttja 
slam i jordbruk för att återföra näring gång på gång uttrycks i målformuleringar, inte minst i 
aktionsplanen för återföring av fosfor.  
 
Avloppsslam innehåller jämfört med t.ex. stallgödsel låga halter av kväve och kalium. 
Framförallt är slammet ett fosforgödselmedel, och måste normalt kompletteras med kväve- 
och kaliumgödselmedel. Mikronäringsämnen finns dock i betydande mängder.67 Det slam 
som genereras vid rening av kommunalt avloppsvatten har i genomsnitt ett fosforinnehåll på 
knappt 3 %. Det innebär 6000 ton fosfor varje år från kommunala reningsverk. Åkermarken i 
Sverige tillfördes år 1999 i genomsnitt 17 kg fosfor/ha. Sex kg av detta utgjordes av 
handelsgödsel. Om man antar att slam skulle kunna ersätta handelsgödsel innebär det en giva 
på ungefär 200 kg TS slam/ha och år. Mängden slam i landet räcker till en giva på ungefär 
700 kg TS/ha och år. Då förutsätts visserligen att allt slam klarar gränsvärdena för användning 
av slam i jordbruket. År 2000 var det bara 59 % av slammet som hade godkända halter av 
samtliga gräns- och riktvärden. Denna mängd skulle dock ändå kunna räcka för att ersätta 
handelsgödseln.68 
 
Det har förekommit diskussioner om det lämpliga i att använda slam som gödselmedel i 
jordbruket. Bakom motståndet till att använda slam ligger främst en rädsla för att slammet 
innehåller olika organiska och oorganiska miljögifter. Baky69 skriver i en studie från 1998 att 
många av de företag som lantbruket levererar till har som policy att inte ta emot produkter 
som gödslats med slam. Anledningen är att man anser att slammets miljöpåverkan inte är 
utredd och man är rädd för att konsumenterna ska vara tveksamma till att köpa produkter som 
varit i kontakt med slam. Under 1999 kom flera larm om oönskade ämnen i avloppsslam, bl.a. 
bromerade flamskyddsmedel, och i oktober samma år gick LRF ut med en rekommendation 
till bönderna om att de tillsvidare inte bör använda avloppsslam som gödselmedel.70 
 
LRF tog i juli 2002 tillsammans med Livsmedelsföretagen och Svenska 
Naturskyddsföreningen (SNF) fram ett arbetspapper med riktlinjer för en hållbar användning 
av växtnäring från samhällets flöden av organiskt material.71 Där skriver man att dagens slam 
från ARV i de allra flesta fall inte uppfyller de krav man har för användning på åkermark. 
                                                 
65 Naturvårdsverket, 2002, s. 47 
66 Ibid, s. 47 
67 Ibid, s. 50-51 
68 Ibid, s. 49  
69 Baky, 1998, s. 1 
70 Berglund, 2001, s. 54 
71 LRF, 2003.05.12a 
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Slam bör i första hand användas för marktäckning. För att slam från ARV ska kunna användas 
på åkrar för odling av livsmedel vill man ha ett system med certifiering av hushåll och 
avloppssystem. Man skriver att hushåll som fått utbildning och förbundit sig att endast 
använda miljömärkta produkter bör kunna leverera ett avloppsvatten och slam som ligger nära 
kvaliteten i ett toalettvatten som inte blandats.72 Det är oklart om man menar att 
avloppsvattnet dessutom inte ska blandas, eller om man anser att slammet i ett område med 
certifierade hushåll anslutna blir av hög kvalitet även om det blandas. Klart är att man 
eftersträvar källsorterade avloppsflöden och att man är negativt inställd till användning av 
slam från blandade flöden i jordbruket. Man kan dock tänka sig att slam används på marker 
som odlas med energigrödor permanent, eller under en lång tid avsätts för detta.73 I en 
sammanfattande policy för organiskt avfall/slam avråder man från användning av slam till 
livs- eller fodermedel, men samtycker till spridning på salix-odlingar.74  
  
Baky har genomfört en enkätundersökning bland lantbrukare i Örebro kommun för att 
undersöka deras inställning till att sprida slam på sina marker. Resultatet visar att lantbrukarna 
är mer negativt inställda till slam som gödselmedel i jämförelse med andra gödselmedel, som 
stallgödsel och kompost. Att stallgödsel rankas högt var dock ett förväntat resultat, eftersom 
det inte har förekommit någon diskussion om stallgödselns lämplighet som gödselmedel. Att 
man är mer negativt inställda till avloppsslam än kompost kan bero på att många anser det 
otrevligt att hantera en produkt som kommer från mänsklig avföring.75 Viktigast för 
lantbrukarnas beslut är slammets innehåll av tungmetaller, därefter kommer priset och 
slammets näringsinnehåll. Dessa faktorer är viktigare än konsumenters och handelns krav.76 
Ändå är det livsmedelsindustrins invändningar som utgör det stora hindret för Örebro 
kommun att få avsättning för avloppsslammet. Lantbrukarna kan inte sprida slam på sina 
åkrar eftersom de inte får avsättning för sina grödor. Detta trots att slammet i de flesta fall är 
av god kvalitet vad gäller innehållet av tungmetaller.77   
 
Baky kommer till slutsatsen att det inte i första hand är hos lantbrukarna som motståndet mot 
användning av slam i jordbruket finns, utan hos livsmedelsindustrin.78 Berglund79 har 
genomfört en studie om livsmedelssektorns syn på användning av avloppsslam i jordbruket. I 
studien ingick cirka 20 av landets största livsmedelsföretag inom olika industrier som slakt, 
mejeri, kvarn, foder, socker och olja/fett. Dessutom ingick övriga livsmedelsföretag såsom 
Nestlé och Procordia, samt intressenter som LRF, ICA och KF. Våren 2000 var det ett enda 
företag som svarade att de tillåter att deras leverantörer använder avloppsslam för att gödsla 
den gröda de köper.80  
 
En anledning till den negativa inställningen till avloppsslam är att det i dagsläget inte finns 
något mervärde i att säga till konsumenterna att ”våra livsmedel är producerade med 
avloppsslam som gödselmedel”.81 Det finns snarare ett värde i att säga motsatsen. 
Detaljhandeln är mer positiva än livsmedelsindustrin till slam som gödselmedel. Det kan bero 
på att det snarare är livsmedelsföretaget än detaljhandeln som förlorar om konsumenterna 
                                                 
72 LRF, 2003.05.12a 
73 Ibid 
74 LRF, 2003.05.12b 
75 Baky, 1998, s. 30 
76 Ibid, s. 31 
77 Ibid, s. 33 
78 Ibid, s. 33 
79 Berglund, 2001  
80 Ibid, s 55 
81 Ibid, s. 58 
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tappar förtroendet för en vara, eller ett varumärke. Många företag har liknande motiveringar 
till att inte vilja ta emot grödor som gödslats med slam. Många följer också de stora 
”opinionsbildarna” på området, nämligen Arla, Cerealia och LRF.82 Vad LRF tycker har stort 
inflytande på vad hela branschen tycker om slam som gödselmedel.  
 
Enligt enkätundersökningen användes endast cirka 15 % av slammet i Västra Götalands län 
till spridning på jordbruksmark 2002, varav cirka 12 % på mark för odling av livsmedel. 
Endast 3 kommuner hade valt denna hantering (tabell 3). Frågan till kommunerna om deras 
framtida hantering visar dock att flera av de som planerat förändrad hantering i framtiden 
funderat över spridning på jordbruksmark (tabell 7). Å andra sidan har 2 av de 3 kommuner 
som idag sprider slam på livsmedelsmark planerat att förändra hanteringen (tabell 6). 
Enkätundersökningen visar alltså på en tveksamhet till denna hantering idag, och en osäkerhet 
i framtiden. Detta trots att Västra Götaland är ett utpräglat jordbrukslän, och avsättningen inte 
borde vara några problem. Problemet är motståndet från bönderna och livsmedelsindustrin 
som vi sett ovan. Kommunerna är medvetna om livsmedelsindustrins och därför även 
böndernas negativa inställning, och vill därför inte planera för en hantering man upplever som 
osäker i framtiden.  
 
I en nationell studie från 1999 om avloppssektorns förändring från rening till 
resurshantering83 tillfrågades samtliga landets kommuner (288 stycken) om användning av 
slammet från reningsverken. Så många som 176 kommuner svarade ja på frågan om slammet 
från reningsverken används. Slammet användes i jordbruk eller för energiskogsodlingar i 128 
kommuner, till kommunens parker eller grönytor i 20 kommuner, och för tillverkning av 
matjord i 36 kommuner. Många kommuner har flera hanteringsalternativ.84  
 
En jämförelsen mellan den nationella studien och resultaten från enkätundersökningen visar 
att andelen kommuner som använde slam till jordbruk eller energiskogsodling var större i hela 
landet 1999 än i Västra Götaland 2002. Närmare 45 % av kommunerna i landet använde 
enligt den nationella undersökningen slam till spridning på jordbruksmark, jämfört med cirka 
18 % av kommunerna i Västra Götaland 2002 (tabell 2). Förklaringen till detta är antingen att 
användningen av slam inom jordbruket faktiskt är lägre i Västra Götaland än i landet i stort, 
eller att antalet kommuner som använder slam till spridning har minskat generellt över hela 
landet från 1999 till 2002. Det senare bekräftas i ett antal undersökningar, bland annat 
Naturvårdsverkets aktionsplan för fosfor.85  
 
I aktionsplanen finns delmålet om återföring av 60% av fosforn till 2015, varav minst hälften 
till jordbruk. Som det ser ut idag ligger man alltså på hälften (15 %) av mängden till jordbruk. 
Näringen kan naturligtvis återföras på andra sätt än genom spridning av slam, t.ex. genom 
förbränning av slam och samtidig utvinning av fosfor, men det är troligt att uppfyllandet av 
målet kräver en spridning av slam på åkermark i större skala än idag. För att lyckas med detta 
krävs att förtroendet för slam som gödselmedel på något sätt ökas. Motståndet gäller 
framförallt användning av slam från blandade avloppsflöden, och källsortering skulle 
förmodligen minska tveksamheten. Det innebär dock i många fall stora strukturella 
förändringar, varför en storskalig ombyggnad till separerande system också är tveksam. Detta 
diskuteras mer nedan under avsnittet om giftfria och effektiva kretslopp. Sammanfattningsvis 
kan sägas att omfattningen av spridning av slam i jordbruket i framtiden är osäker.  
                                                 
82 Berglund, 2001, s. 55 
83 Söderberg, 1999 
84 Ibid, s. 76 
85 Naturvårdsverket, 2002, s. 47 
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5.2 Deponering 
Naturvårdsverket skriver att omkring en tredjedel av allt avloppsslam i hela landet 
deponerades under år 2001.86 Enligt enkätundersökningen deponerades 40% av slammet i 
Västra Götaland under år 2002. Det gäller då både deponering som avfall och som 
täckmassor. Ungefär 12% deponeras som avfall (tabell 3).  
 
Naturvårdsverket skall utreda om det finns skäl för ett tidsbegränsat undantag från 
deponiförbudet för just avloppsslam.87 Länsstyrelsen i Västra Götaland skriver i ett yttrande 
till Miljödepartementet att tidsbegränsat undantag, dvs. dispens, från deponeringsförbudet för 
organiskt avfall bör medges för slam. Enligt Länsstyrelsen är det troligt att dispens kommer 
att beviljas för att använda slam som täckmassor88, men man anser att det förmodligen också 
kommer vara nödvändigt att bevilja dispenser för deponering som avfall.89 
 
I enkätundersökningen framkom att de som nu deponerar slam som avfall är de som är mest 
benägna att ändra sin hantering. Det tyder på att de känner till, och planerat med, 
deponiförbudet och därför nu har tid på sig att hitta alternativ. Det skulle kunna tala mot att 
dispenser kommer att vara nödvändiga.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas om deponering i framtiden att omfattningen beror på 
Naturvårdsverkets ställningstagande till dispenser. Detta kan eventuellt påverkas av antalet 
kommuner som inte planerat för framtiden och därför inte vet vad de ska göra med slammet 
om dem inte kan deponera det. Enkätundersökningen visar dock att detta antal kommuner 
kanske inte är så stort. 

5.3 Annan användning 
Denna användning, som här definierats som markbyggnad, vassbäddar och jordtillverkning, 
kommer med största sannolikhet att öka. Samma invändningar som mot användning av slam 
på jordbruksmark finns inte. LRF anser t.ex. att slammet är lämpligt att använda till 
markbyggnad på olika sätt. De skriver att organiskt avfall lämpligen kan användas vid 
restaurering av markytor som förändrats så mycket att de inte kan användas för produktion av 
livsmedel eller fodermedel.90 
 
I dagsläget är inte användning av slam till markbyggnad eller jordtillverkning reglerat på 
samma sätt som vid spridning på jordbruksmark. Ett förslag till förordning finns där 
användning på all mark regleras ur smittskyddssynpunkt, men inte ur växtnärings- eller 
metallinnehållssynpunkt. Önskemål om sådan reglering finns dock från Länsstyrelsen. Om det 
blir verklighet kan det minska mängden slam som används till markbyggnad eftersom allt 
slam kanske inte klarar kraven.  
 
När förbudet mot deponi av organiskt avfall träder i kraft måste det slam som idag deponeras 
hanteras på annat sätt, och troligt är att mycket kommer att användas till olika former av 
markbyggnad. Redan idag (2002) används 40 % av slammet i Västra Götalands län på detta 
sätt. Flera av de som planerat en förändring av hanteringen har också uppgett att de avser att 
använda slammet för markbyggnad i framtiden.  

                                                 
86 Naturvårdsverket, 2002, s. 99 
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I den nationella studien från 1999 svarade cirka 20 % av kommunerna att slam användes till 
vad som här klassats som markbyggnad eller jordtillverkning.91 Lika stor andel av 
kommunerna i Västra Götaland svarar 2002 att de använder slammet på detta sätt (tabell 2). 
Det skulle kunna tyda på att andelen kommuner som väljer denna hantering inte ökat de 
senaste åren. 

5.4 Giftfria och effektiva kretslopp 
Det finns olika sätt att hantera problemet med att slammet innehåller både näring och 
föroreningar. En möjlighet är att försöka minska mängden föroreningar som flödar i 
samhället. Därigenom minskar även mängden föroreningar som kommer till reningsverken. 
Ett annat sätt är att avskilja näringsämnena, främst fosfor, från föroreningarna. Oftast sker det 
genom att fosfor utvinns ur slammet. En tredje möjlighet är att försöka undvika att blanda 
näringsämnena med föroreningarna.92 
 
Dagens avloppssystem blandar den växtnäring som kommer från urin och fekalier med andra 
flöden från tätorten. Blandningen medför att mängden oönskade ämnen ökar i relation till 
mängden växtnäring.93 Det finns därför en diskussion om att avloppssystemen i större 
utsträckning än idag bör källsorteras. LRF skriver t.ex. i sina riktlinjer om användning av 
växtnäring från samhällets flöden att man i första hand bör sträva efter att ta hand om avfalls- 
eller restprodukter innan de blandas.94  
 
I Naturvårdsverkets aktionsplan för återföring av fosfor finns en jämförelse mellan olika 
avloppssystemlösningar. Syftet är att utreda vilket system som ger bäst återföring av näring 
och lägst föroreningsbelastning. Som referensalternativ används ett konventionellt system, 
med rening i ARV med mekanisk, kemisk och biologisk rening (inklusive kväverening). 
Slammet bränns, och askan deponeras. Detta jämförs med system för källsorterat 
avloppsvatten och olika sätt att skilja näringsämnen och föroreningar åt genom utvinning av 
fosfor ur slam eller aska. Källsorterande avloppssystem innebär i jämförelsen antingen 
uppsamling av urin eller uppsamling av klosettvatten. Användning av konventionellt slam i 
jordbruket finns också med som alternativ.95 Jämförelsen visar att det mest effektiva sättet att 
skapa kretslopp för de näringsämnen som finns i slammet är att använda det i jordbruket. 
Systemen med utvinning av fosfor ur slammet eller askan har fördelen att man får fram en 
renare fosforprodukt. Nackdelen är däremot att andra näringsämnen som finns i slammet 
förloras.  
 
Med avseende på återföring av näringsämnen skapar slamspridning effektiva men inte giftfria 
kretslopp. Utvinning av fosfor som sedan används i jordbruket ger giftfria men inte effektiva 
kretslopp. De bästa systemen för en kombination av dessa krav är de källsorterande systemen. 
Nackdelen med dessa är att de medför stora kostnader, bland annat för installation av 
sorterande toaletter. Jämförelsen mellan avloppssystemen ovan innehåller även en 
samhällsekonomisk analys. De sorterande systemen kostar flera gånger mer än de andra.  
 
De höga kostnaderna gör att en storskalig utbyggnad av sorterande system inom den närmaste 
framtiden inte är trolig. I ett längre perspektiv kommer dock hanteringen av slam påverkas av 
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denna ambition att skilja de önskvärda näringsämnena från de icke-önskvärda föroreningarna. 
En möjlig utveckling är att slam från sorterande system används för spridning på 
livsmedelsmark, medan slam från blandade system används för andra ändamål, såsom 
markbyggnad. En utveckling av ett certifieringssystem, som det LRF diskuterar, skulle också 
underlätta för inblandade parter att ta ställning till vad slammet ska användas till. Det skulle 
kanske kunna få bort den osäkerhet som finns idag om slammets farlighet eller ofarlighet. 

5.5 Kommunernas framtida hantering 
Deponering kommer att utgå som hanteringsalternativ som ett resultat av förbudet mot deponi 
av organiskt avfall. Eventuellt kommer dispenser under en tid beviljas för deponering. Troligt 
är också att dispenser kommer att beviljas för användning av slam till täckning av deponier. 
Enkätundersökningen visar att 64 % av de som idag deponerar som avfall och 41 % av de som 
idag deponerar som täckmassor tänkt sig en förändring av hanteringen till år 2005 (tabell 6). 
Det kan tolkas som att en beredskap finns för att nya regleringar förändrar vilka möjligheter 
till sluthantering som finns.  
 
Naturvårdsverkets aktionsplan för återföring av fosfor talar för en ökning av spridning av 
slam på jordbruksmark, framförallt genom att ett mål finns om 60 % återföring av fosfor från 
avlopp år 2015. Hälften av detta skall återföras genom spridning på jordbruksmark, resten 
genom spridning på övrig produktiv mark. Det som talar emot en ökning av denna hantering 
är den negativa attityd till slam som gödselmedel som finns idag, framförallt bland 
livsmedelsindustrierna. En stor opinionsbildare på detta område är LRF, som i dagsläget 
avråder från slam som gödselmedel förutom på salixodlingar. För att spridningen av slam på 
jordbruksmark skall kunna öka krävs att förtroendet för slam som gödselmedel ökar. Det 
skulle kunna ske t.ex. genom ett system med certifiering av slam som LRF föreslår, där 
noggrann kontroll finns av vad som tillförs systemet.  
 
En kompletterande väg för att öka förtroendet för slammet är ökad källsortering av 
avloppsflöden för att göra fraktionerna renare. Ambitionen om att skapa effektiva och giftfria 
kretslopp, som är en förutsättning för att nå miljökvalitetsmålen, talar för ett ökat intresse för 
källsorterande avloppssystem. Det som talar emot är de höga kostnaderna för en utbyggnad av 
sådana system. 
 
Hantering av slam genom s.k. annan användning kommer med största sannolikhet att öka 
kraftigt i framtiden. Den främsta orsaken är förbudet mot deponi. Det slam som idag hamnar 
på deponierna måste ta vägen någon annanstans. När dessutom förtroendet för spridning på 
jordbruksmark är så lågt som idag är det troligt att många kommuner hellre väljer hantering 
genom t.ex. markbyggnad. I enkätundersökningen framkom att bland de som planerat 
förändrad hantering hade flera funderat över att använda slammet till markbyggnad. Det som 
eventuellt talar emot hantering genom olika former av annan användning, är att även denna 
hantering kan komma att regleras genom det nya EG-direktiv som är under utformning.  
 
Enkätundersökningen visar att två tredjedelar av kommunerna planerat för hanteringen i 
framtiden (här definierat som 5 år framåt). Fyrtiofem procent har dessutom planer på att 
förändra hanteringen. Dessa resultat tyder på att en vetskap om och en beredskap inför 
kommande förändringar av regleringarna kring slamhanteringen finns hos kommunerna. 
Samtidigt framkom att många av de som planerat förändrad hantering ännu inte beslutat hur 
de ska hantera slammet i framtiden. Det illustrerar den osäkerhet som också finns om vad som 
ska hända med slammet, och vilka beslut kommunerna ska ta.  
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6. Slutsatser 
Sett till antal kommuner som väljer en viss hantering var fördelningen 2002 på olika 
hanteringsalternativ: spridning på jordbruksmark - 20%, deponering, antingen som avfall eller 
täckmassor - 60%,  och annan användning - 20%. Sett till mängd slam som används på ett 
visst sätt var fördelningen 2002 på olika hanteringsalternativ: spridning på jordbruksmark - 
15%, deponering som avfall och täckmassor - 40%, annan användning - 45 %. Ungefär två 
tredjedelar av kommunerna har planerat för hanteringen av slam de närmaste 5 åren och 
nästan hälften har planerat en förändring av hanteringen. Störst vilja till förändring finns inom 
de kommuner som idag valt att hantera slammet genom spridning på livsmedelsmark eller 
deponering som avfall. Flera av de kommuner som skall förändra hanteringen har ännu inte 
bestämt vad de ska göra i framtiden. När planer finns verkar spridning på jordbruksmark och 
markbyggnad vara de alternativ som de flesta tänker sig.  
 
Deponering kommer att utgå som hanteringsalternativ genom förbud mot deponi av organiskt 
avfall. Eventuellt kommer dispenser under en tid beviljas. Troligt är också att dispenser 
beviljas för användning av slam till täckning av deponier. Naturvårdsverkets aktionsplan för 
återföring av fosfor talar för en ökning av spridning av slam på jordbruksmark, framförallt 
genom mål om 60 % återföring av fosfor från avlopp år 2015. Den negativa attityd till slam 
som gödselmedel som finns idag, framförallt bland livsmedelsindustrierna, talar dock emot en 
ökning av spridningen på jordbruksmark. Hantering av slam genom s.k. annan användning 
kommer med största sannolikhet att öka kraftigt i framtiden. Den främsta orsaken är förbudet 
mot deponi. Eventuellt kan hanteringen begränsas genom nytt EG-direktiv och ny förordning 
om spridning av slam. En ambition om att skapa effektiva och giftfria kretslopp, formulerat 
som en förutsättning för att nå miljökvalitetsmålen, leder till ett ökat intresse för 
källsorterande avloppssystem. De höga kostnaderna talar dock emot en utbyggnad av sådana 
system. 
 
Hos kommunerna finns en vetskap om och en beredskap inför kommande förändringar av 
regleringarna kring slamhanteringen. Samtidigt har många av de som planerat förändrad 
hantering ännu inte beslutat hur de ska hantera slammet i framtiden. Det illustrerar den 
osäkerhet som också finns om vad som ska hända med slammet, och vilka beslut 
kommunerna ska ta.  
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Bilaga 1 
 

Sluthantering av slam från ARV Västra Götaland 2002  
      
1. Transport      
1.1. Transport av slam från 
avloppsreningsverket utförs i egen 
regi? Ja / Nej     
1.2. Om entreprenör - vem eller 
vilka utför transport av slam från 
avloppsreningsverket?           
      
2. Spridning på odlingsmark      
2.1. Sluthanteras slam på 
jordbruksmark för odling av 
livsmedel eller foder? Ja / Nej Mängd 2002?   ton TS  
2.2. Sluthanteras slam på 
jordbruksmark för odling av 
energigrödor eller energiskog? Ja / Nej Mängd 2002?   ton TS  
      
3. Innehållsdeklaration      
3.1. Innehållsdeklareras slammet 
enligt 12§ SNFS 1994:2? Ja / Nej     
3.2. Innehållsdeklaration lämnas      
      Till jordbrukaren? Ja / Nej     
      Till transportören? Ja / Nej     
Bifoga kopia av innehållsdeklaration! (Obs enbart analyser ej tillräckligt se 12§ 
SNFS 1994:2)  
      
4. Registerhållning      
4.1. Förs register över 
slamanvändarnas namn och 
adress samt platser där 
avloppsslammet skall användas? Ja / Nej     

4.2. Vem registrerar?          
4.3. Finns dessa uppgifter att tillgå 
för tillsynsmyndigheten? Ja / Nej     
Bifoga utdrag ur register där det framgår på vilka platser slam används!   
      
5. Slam till deponi      
5.1. Deponeras som avfall? Ja / Nej Mängd 2002?   ton TS  
5.2. Används som täckmassor? Ja / Nej Mängd 2002?   ton TS  
      
5.3. På vilken deponi?          
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6. Annan användning      
6.1. Används slam på annat sätt än 
ovanstående, t.ex. i bullervallar, på 
grönytor, som utfyllnad vid 
markarbeten mm? Ja / Nej     
6.2. Till vad / på vilket sätt används 
slam?          

          
      
  Mängd 2002?   ton TS  
      
6.3. På vilken/vilka platser?          
      
7. Framtida sluthantering av 
slam      
7.1 Finns planer för hur framtida 
(de närmaste 5 åren) sluthantering 
kommer att ske? Ja / Nej     
7.2 Om planer finns - innebär 
dessa en förändring av 
sluthanteringen till år 2003? Ja / Nej     
7.3 Om planer finns - innebär 
dessa en förändring av 
sluthanteringen till år 2005? Ja / Nej     
7.4 Om en förändring avses - 
vilken sluthantering planeras i 
framtiden?          
      
      
      
      
          
 Avloppsreningsverk     
      
          
 Underskrift     
      
          
 Namnförtydligande     
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Bilaga 2 
Hantering av slam från avloppsreningsverk i Västra Götaland 
 
Kartläggning av slamhantering kommer att ingå i en akademisk uppsats som skrivs av en 
universitetsstuderande från Linköpings universitet. Nuvarande hantering och sammanställning 
av olika alternativ för sluthantering som kan bli aktuella framöver kommer att ingå i 
uppsatsen.  
 
Vi behöver därför få in tydligare uppgifter som ett komplement till den redovisning av slam 
som ingår i miljörapporten. Uppgifterna är viktiga dels för uppsatsarbetet dels för det fortsatta 
tillsynsarbetet när det gäller hantering och användning av slam. 
 
Med denna skrivelse följer ett frågeformulär som inlämnas till Länsstyrelsen eller kommunens 
tillsynsmyndighet tillsammans med den årliga miljörapporten, dvs. senast den 31 mars 2003.  
 
I dag regleras frågorna om när, var och hur avloppsslam får användas inom jordbruket i 
Naturvårdsverkets kungörelse SNFS, 1994:2. Den senaste tiden har förutsättningarna för 
användning av avloppsslam inom jordbruket kännetecknats av osäkerhet. Osäkerheten gäller 
kvalitetsaspekter (halter av metaller, smittämnen och organiska ämnen) samt framförallt 
acceptans och förtroende för slamgödslade livsmedel.   
 
För användning av avloppsslam på annan mark än jordbruksmark saknas generella regler, 
vilket på sikt kan bli ohållbart bl. a med hänsyn till att användning på övrig mark väntas öka 
markant och att pågående revidering av befintligt EU-direktiv 86/278/EEG indikerar att all 
användning på mark kan komma att regleras inom EU framöver. En mer restriktiv hållning 
föreslås gälla ämnen som kan medföra oacceptabel effekt på miljö eller människors hälsa. 
 
Vid granskning av miljörapporter från länets avloppsreningsverk kan utläsas att slam används 
på övrig mark av olika slag. Exempel på detta är kompostering eller inblandning av slam i 
material som används vid byggande av bullervallar. Vanligt är också att slam läggs på deponi, 
antingen som avfall eller som täckning. Den 1 januari 2005 införs förbud mot deponering av 
organiskt avfall vilket också kommer att påverka framtida hantering. 
 
Mot bakgrund av förmodade skärpta bestämmelser när det gäller spridning av slam även på 
annan mark än jordbruksmark, och kommande förbud mot deponering av organiskt avfall 
anser Länsstyrelsen det vara nödvändigt att få tydligare uppgifter om hantering av slam från 
avloppsreningsverk i länet. 
 
Om Ni har frågor angående Er redovisning av slamhanteringen , tag kontakt med Jörgen 
Hammarström, miljöskyddsenheten i Mariestad. 
 
 
Jörgen Hammarström 
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Bilaga 3 
 
Länsdel Kommun Avloppreningsverk 
Skaraborg Falköping Hulesjön 
Tillsyn Länsstyrelsen  Floby 
  Stenstorp 
 Gullspång Lökstad 
  Hova 
 Götene Götene 
  Källby 
 Hjo Hjo 
 Karlsborg Karlsborg 
 Mariestad Mariestad 
 Skara Horshaga 
 Tibro Tibro 
 Tidaholm Tidaholm 
 Töreboda Töreboda 
 Vara Vara 
  Håkantorp 
  Kvänum 
Kommunal tillsyn Lidköping Lidköping 
  Skövde Stadskvarn 
  19 ARV 
   
Älvsborg - Göteborg Ale Älvängen 
Tillsyn Länsstyrelsen Bollebygd Bollebygd 
 Göteborg Ryaverket  
  Donsö 
 Herrljunga Herrljunga 
  Annelund 
 Härryda Rävlanda 
 Kungälv Marstrand 
  Kode  
  Diseröd 
 Lerum Aspedalen 
  Gråbo 
  Floda 
 Stenungsund Strävliden 
 Svenljunga Svenljunga 
 Tjörn Höviksnäs 
  Skärhamn 
  Ängholmen 
 Tranemo Tranemo 
 Öckerö Pinan 
Kommunal tillsyn Alingsås Nolhaga 
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  Sollebrunn 
 Borås Gässlösa 
  Viskafors 
 Lilla Edet Ellbo 
 Mark Skene 
 Ulricehamn Gällstad 
  Timmele 
  Ulricehamn 
  Vårgårda Hjultorp 
  30 ARV 
   
Fyrbodal Essunga Nossebro 
Tillsyn Länsstyrelsen Grästorp Grästorp 
 Lysekil Loddebo 
  Långevik 
  Stockevik 
 Strömstad Österröd 
 Tanum Fjällbacka 
  Grebbestad 
  Tanumshede 
  Hamburgsund 
 Trollhättan Arvidstorp 
 Åmål Åmål 
Kommunal tillsyn Dals Ed Brattesta 
 Mellerud Sunnanå 
 Orust Ellös 
  Svanesund 
  Tuvesvik 
 Vänersborg Brålanda 
    Holmängen 
  19 ARV 
   
Bohuslän - Dal Bengtsfors Bengtsfors 
Tillsyn Länsstyrelsen  Billingsfors 
  Dals Långed 
 Färgelanda Ödeborg 
 Munkedal Munkedal 
  Dingle 
 Sotenäs Omholmen 
  Hunnebostrand 
  Bohus-Malmön 
 Uddevalla Skansverket  
    Ljungskile 
  11 ARV 
   
Totalt 79 st ARV   
 




