
Institutionen för tematisk utbildning och forskning - ITUF 

Campus Norrköping 
 
 

C-uppsats från Miljövetarprogrammet, 2005 
 

Henning Åström 

Ett hållbart kretslopp? 
 

Förutsättningar för återföring av 
näringsämnen i humanavlopp till odlad mark; 

Norrköpings kommun som exempel      

 

 
 
 

Linköpings universitet, Campus Norrköping, 601 74 Norrköping 



  

 

Språk 
Language 
 
  X   Svenska/Swedish 
       Engelska/English 
 
 
      ________________ 

Rapporttyp 
Report category 
 
       Licentiatavhandling  
       Examensarbete 
 AB-uppsats  
  X  C-uppsats 
       D-uppsats     
       Övrig rapport 
 
       ________________  

ISBN 
_____________________________________________________ 
ISRN  LIU-ITUF/MV-C--05/04--SE 
_________________________________________________________________ 
ISSN 
_________________________________________________________________ 
Serietitel och serienummer 
Title of series, numbering 
 
 
 
 
 
 
Handledare 
Tutor 
Marianne Löwgren 

Institution, Avdelning 
Department, Division 
Institutionen för tematisk utbildning och forskning, 
Miljövetarprogrammet 
Department of thematic studies, 
Environmental Science Programme 

URL för elektronisk version 
 
http://www.ep.liu.se/exjobb/ituf/ 

 
Datum  
Date 
2005-06-09 

Titel 
Ett hållbart kretslopp? - Förutsättningar för återföring av näringsämnen i humanavlopp till odlad mark; Norrköpings kommun som exempel 
 
 
Title 
A sustainable circuit -  Conditions for returning nutrients in sludgewater to cultivated areas; The municipality of Norrköping as an example 
 
Författare 
Author 
Henning Åström 

Sammanfattning 
Studien undersöker om återföring av näringsämnen, huvudsakligen makronäringsämnena kväve och fosfor, från humanavlopp i Norrköpings 
kommun kan komma att ske på ett sätt som är i linje med naturvetenskapliga kretsloppsprinciper. Frågan om återföring av näringsämnen och dess 
problembild är av stor vikt då dagens flöden leder till både resursslöseri och miljöproblem som övergödning. Anledningen till att näringsämnen 
inte recirkuleras måste bero på någon form av oförmåga hos aktörerna att ta i tu med problematiken. Studien analyserar olika aktörers perspektiv. 
Aktörerna beskrivs dels i ett nationellt perspektiv men den huvudsakliga fokuseringen ligger på kommunal nivå. Detta på grund av att kommuners 
roll inom området innebär att de är ytterst ansvariga för utformningen av avloppssystem. Aktörer som agerar i förhållande till kommunen har därför 
undersökts närmare genom intervjuer med olika representanter för aktörerna. Studien är således en fallstudie där Norrköpings kommun har 
studerats och de aktörer som valts är Slottshagens reningsverk, Länsstyrelsen i Östergötland, Lantmännen och kommunens miljö och 
hälsoskyddskontor. Av det empiriska materialet framgår att aktörerna inte antar ett kretsloppsperspektiv och att de tenderar att ha ett ekonomiskt 
perspektiv när de hanterar problematiken. Detta är något som kan orsaka problem i ekologiska sammanhang och försvåra en positiv utveckling när 
det gäller hanteringen av miljöproblem. Studien relaterar resultaten och aktörernas ansvarstagande till den allmänna syn på miljöfrågornas 
hantering som förespråkas genom dagens miljölagstiftning. 
 
Abstract 
The study examins if returning of nutrients, mainly  the macronutriens nitrogen and phosphorus, from sewage in the municipality of Norrköping 
can be done in way that corresponds to natural scientiffic principals of circulation of material. The issue of returning of nutrients and the 
presentation of the problem are of great importance when the fluxes of today are leading to a waste of resources and the environmental problem 
eutrophication. The reason for nutrients are not recycled must be some sort of incapability of the involved actors to deal with the problem. The 
study analyses perspectives of different actors. The actors are described in a national as well as a more focused municipal perspective. This is 
because of the part that the municipality is playing implies that they are ultimately responsible for the shaping of the sewersystem. The ones that 
are acting in relation to the municipality have because of this been examined thru interviews with representatives for the actors. The study is thus a 
casestudy where the municipality of Norrköping is studied and the actors chosen is the sewage treatment plant of Slottshagen, the county 
administrative board of Östergötland, a branch of the Swedish farmers cooperation “Lantmännen” and the health and environment office of the 
municipality. The empirical material shows that the actors are not adopting a recycle-perspective and that they tend to adopt an economical 
perspective when they deal with the problem. This can cause problems in a ecological context and obstruct a positive development in dealing with 
environmental problems. The study relates the results and the responsibility of the actors to the common view of the way of dealing with 
environmental issues that is recommended thru the Swedish environmental law.  
 

Nyckelord 
avloppsvatten, rening, näringsämnen, kväve, fosfor, övergödning, återföring 
 
Keywords 
Sewage, sewage-treatment, nutrients, nitrogen, phosphorus, eutrofication, recycling 



Förord till  första versionen 2002-07-30
Anledningen till att jag valde detta ämne beror mer eller mindre på att jag kom i kontakt med 
problematiken under den praktikperiod som ingår i utbildningen på miljövetarprogrammet på 
Linköpings Universitet. Praktiken gjordes på Lantbrukarnas riksförbunds regionskontor för 
Sörmland och Östergötland i Norrköping. Till en början var tanken att arbetet skulle fokusera 
mer specifikt på slamanvändning men angreppssättet kändes senare under arbetets gång för 
snävt och vidgades därför. Saker som verkat försvårande under arbetets gång har främst varit 
ämnesområdets föränderlighet. Annat som kan vara värt att nämna i ett förord är att det 
verkligen känns som detta är en början på något som skulle kunna vara mycket större särskilt 
om man ställer frågan varför det förhåller sig på det sättet som beskrivs i texten. De lärdomar 
jag som student kan dra av arbetet med detta projekt är främst det jag lärt mig av att använda 
fallstudien och kvalitativa intervjuer som metod och att ta fram empiriskt material för ett 
arbete av den här karaktären

Särskilda tack vill jag rikta till mina vänner Jimmy Österström, Erik Risåker och Dan Alvinge 
som varit bra stöd, mamma Anne Åström som har hjälpt mig att göra min text mer läsbar och 
Stina Paulin som gett mig goda råd och viktig kritik som opponent. Ett stort tack ges även till 
mina informanter och Hans Augustinsson, Hushållningssälskapet. Självklart vill jag även 
tacka min handledare Marianne Löwgren som kommit med inspirerande förslag när det 
behövts som bäst.

Förord till andra versionen 2004-07-30
Att få projekt som c-uppsatser hängade över sig och ofärdiga är precis vad många råder en till 
att inte göra. Jag har trots det gjort så och det har till och med hunnit gå två år sedan jag 
började med arbetet. Detta för att jag helt enkelt inte har kunnat få tid över till att göra jobbet 
p.g.a. andra studier och arbete. Hoppet stod länge till förra sommaren (2003) men 
sommarjobb och arbete stod i vägen. Efter det har folkhögskolestudier i Österfärnebo med 
praktik i Brasilien stått ivägen så det fick bli sommaren 2004 som det blev gjort. Med tanke 
på vad jag upplevde tidigare om ämnets föränderlighet har det givetvis gjort att mycket har 
hänt sedan arbetet gjordes och uppsatsen har därför tappat en del i aktualitet men jag ser det 
som att jag har lärt mig än mer om vetenskaplig metodik samtidigt som jag tror att det mesta 
av slutsatserna fortfarande håller. Jag vill nu passa på att tacka Gunilla Öberg på 
Miljövetarprogrammet, Linköpings universitet som lagt ned tid och energi för att underlätta 
mitt arbete med att förbättra uppsatsen. Jag vill även tacka Sarah Gharbi kurskamrat från 
Färnebo folkhögskola och Dan igen för stöd, läsning, kommentarer.



Sammanfattning
Studien undersöker om återföring av näringsämnen, huvudsakligen makronäringsämnena 
kväve och fosfor, från humanavlopp i Norrköpings kommun kan komma att ske på ett sätt 
som är i linje med naturvetenskapliga kretsloppsprinciper. I bakgrundsbeskrivningen tas 
nuvarande bestämmelser på området upp och hur avloppshanteringen sker. Frågan om 
återföring av näringsämnen och dess problembild är av stor vikt då dagens flöden leder till 
både resursslöseri och miljöproblem som övergödning. Anledningen till att näringsämnen inte 
recirkuleras måste bero på någon form av oförmåga hos aktörerna att ta i tu med 
problematiken. Studien analyserar olika aktörers perspektiv. Aktörerna beskrivs dels i ett 
nationellt perspektiv men den huvudsakliga fokuseringen ligger på kommunal nivå. Detta på 
grund av att kommuners roll inom området innebär att de är ytterst ansvariga för 
utformningen av avloppssystem. Aktörer som agerar i förhållande till kommunen har därför 
undersökts närmare genom intervjuer med olika representanter för aktörerna. Studien är 
således en fallstudie där Norrköpings kommun har studerats och de aktörer som valts är 
Slottshagens reningsverk, Länsstyrelsen i Östergötland, Lantmännen och kommunens miljö 
och hälsoskyddskontor. Av det empiriska materialet framgår att aktörerna inte antar ett 
kretsloppsperspektiv och att de tenderar att ha ett ekonomiskt perspektiv när de hanterar 
problematiken. Detta är något som kan orsaka problem i ekologiska sammanhang och 
försvåra en positiv utveckling när det gäller hanteringen av miljöproblem. Studien relaterar 
resultaten och aktörernas ansvarstagande till den allmänna syn på miljöfrågornas hantering 
som förespråkas genom dagens miljölagstiftning. 
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Inledning

Näringsämnen i samhället

Genom att människor bedriver jordbruk och genom den kunskap vi länge har haft och har 
idag om näringsämnen i natur och samhälle utgör människan en aktiv del i näringsämnenas 
flöde sedan lång tid tillbaka (Welinder et al. 1998). När vi ser på detta faktum i nutid måste vi 
ta i beaktande de miljöproblem som uppdagats under de senaste decennierna. 

En grundförutsättning för att bruka jorden är att det finns tillräckligt med näring att tillgå i 
jorden. Näringsämnen som alla växter tar stort behov av är N, P, K, Ca, Mg och S men även 
mikronäringsämnena Mn, Fe, B, Cu, Zn och Mo är nödvändiga för alla växter i mindre 
utsträckning (Eskilsson 1998). Som det ser ut idag använder lantbrukare i Sverige mestadels 
handelsgödsel eller stallgödsel för att se till att jorden är duglig ur näringssynpunkt men det 
går även att utnyttja andra källor för gödsling som t.ex. matavfall och mänsklig träck och urin. 
Gödsling har kommit att utgöra ett allvarligt problem för samhället sedan handelsgödsel 
införts i stor skala sedan 1950-talet (Steineck, et al. 2000). 

Användning av handelsgödsel kan ses som en naturlig och nödvändig reaktion för att 
bibehålla och öka produktionen i ett samhälle vars befolkning och matbehov ökade. Samtidigt 
som det i och med industrialiseringen skedde en befolkningsomfördelning där folk kom att 
flytta från landet till tätorterna. Detta gjorde att växtnäringsämnena i avfallet inte fördes 
tillbaka till jorden i samma utsträckning. Användningen av handelsgödsel må ha hjälpt oss att 
försörja en växande befolkning med livsmedel men genom den stora tillgången på 
handelsgödsel  har vi inte behövt skapa mer slutna kretslopp när det gäller näringsämnen för 
jordbruk (Steineck, et al. 2000). 

Ur ett jordbrukarperspektiv kan man säga att det ständigt sker ett näringsläckage från åkern 
genom nederbörd som för ut näringsämnen från åkrar till vattendrag vilket leder till 
övergödning när främst kväve och fosfor hamnar i sjöar och hav (SNV, 1997). Det är dock 
viktigt att poängtera att med dagens metoder och befolkningsstruktur även sker en form av 
näringsläckage i och med mänsklig konsumtion av de grödor som odlas d.v.s. så länge man 
inte återför restprodukterna som uppstår vid konsumtionen. För att se hur stor del 
”konsumtionsläckaget” utgör i förhållande till ”nederbördsläckaget” kan siffror för 
kväveflödet i Sverige till hav redovisas. Det är 33 % av kväveutsläppen som kommer från 
mänsklig verksamhet medan flöden som härrör från jordbruket står för ca: 45 % (SNV, 1997). 

I och med att olika miljöproblem uppdagats med samband mellan utsläpp av näringsämnen 
och giftiga ämnen i avloppsvatten började man på 60- och 70-talen upprätta kommunala 
reningsverk som har till uppgift att behandla städernas avlopp så att det gör minskar 
avloppsvattnets belastning av naturen (Svenskt vatten, 2004). Dessa reningsverks 
tillkommande och förmåga att separera olika ämnen och vilken typ av vatten som når 
reningsverken är av stor vikt för att reglera denna typ av näringsämnesflöde.

Förutom övergödningsproblematiken är näringsämnesflödena kopplade till andra 
miljöproblem då i stort sett all fosfor i handelsgödsel kommer från gruvbrytning och 
kvävegödslets produktion är energiintensiv (Mårald 1998) Detta utgör miljöproblem i form av 
förbrukning av ändliga resurser, i detta fall geologiskt bunden fosfor samt viktiga resurser för 
dagens ”energiproduktion”. Vi måste därför lägga till den mängd problem som uppstått i 
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samband med vår utvinning av energi, av dem är växthusproblematiken kanske den mest 
uppmärksammade och akuta.

Många, bland andra Sveriges naturvårdsverk och Sverides Naturskyddsförening  , ser 
beroendet av handelsgödsel som en av orsakerna till att det inte bedrivs jordbruk på ett 
långsiktigt hållbart sätt i Sverige (SNV, 1997. 1998) (SNF 2003). I den svenska 
miljölagstiftningen i den första paragrafen i miljöbalken står det att hållbar utveckling 
eftersträvas och att det bland annat innebär att ”återanvändning och återvinning liksom annan 
hushållning med material, råvaror och energi främjas så att ett kretslopp uppstår” (Miljöbalk 
1998). Hur detta kan uppnås när det gäller jordbrukets näringsämnesförsörjning är vad denna 
studie kommer att fokusera på.

Syfte
Syftet med denna studie är att genom en fallstudie se hur förutsättningarna kan se ut i en 
svensk kommun för att återföra näringsämnen från mänsklig träck och urin och på så sätt 
åstadkomma ett mer slutet kretslopp. Syftet är även att se vilken roll svensk lagstiftning har i 
frågan. Detta görs genom att undersöka relevanta aktörers värderingar och grunder för deras 
handlande och jämföra detta med svensk lagstiftnings intentioner.

Bakgrund

Deponeringsförbud
Med utgångspunkt ur dagens hantering av mänsklig träck och urin vid avloppsreningsverken 
och framtiden för denna verksamhet är en viktig aspekt att det år 2005 kommer att bli otillåtet 
att deponera organiskt avfall. Detta är föreskrivet i renhållningsförordningen (1998:902). 
Eftersom det slam som bildas vid avloppsreningsverken genom dagens hantering av 
avloppsvatten är organiskt avfall kommer det att innefattas av förbudet. Alternativen till 
deponering blir då att försöka hitta användningsområden för det i samhället. Den stora frågan 
är om man ska lägga kraft på att ta fram system som gör slammet användbart i jordbruk eller 
om det är för svårt att få den acceptans av jordbruksnäringen som krävs för detta. Man har 
därför undersökt andra användningsområden t.ex. byggnadsmaterial för vägar, täckning av 
deponier, tillverkning av jord med mera (VAV 2001). Vilka möjligheter som finns till 
alternativa användningsområden skiljer sig mellan olika platser och det är inte säkert att det 
går att få avsättning för slammet överallt, förbränning kan därför bli ett vanligt hanteringssätt 
då många kommuner redan visat intresse för detta (VAV 2001). Vid förbränning förvandlas 
materialet till aska, gas och energi. Att förbränna de organiska restprodukterna är enligt 
många en mindre önskvärd lösning eftersom näringsämnena som finns i slammet då anses 
svåra att ta tillvara och recirkulera utan att oönskade ämnen följer med (VAV 2001). Slammet 
och askan kan dock behandlas för att ta tillvara fosforn innan förbränning, olika metoder för 
detta testas och utvärderas (VAV 2001). Deponeringsförbudet gör att 
vattenreningsanläggningar börjar få ont om tid att arbeta fram en lösning eftersom det 
vanligaste sättet hittills har varit att deponera materialet. Det är med andra ord önskvärt att ta 
itu med problemet och hitta en lösning. Frågan är dock om man i denna process har ett 
kretsloppsperspektiv eller om man nöjer sig med att få en avsättning för slammet som inte 
räknas som deponering.
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Avloppsslammets beskaffenhet: näring och skadliga ämnen
Cirka 7, 62 miljoner människor i Sverige är anslutna till de kommunala avloppsverken, utöver 
hushållen kan även avloppsvatten från industrier, lakvatten från deponier och dagvatten 
behandlas i den kommunala anläggningen. Med den behandlig som utfördes 1997 av 
avloppsvatten bildades efter de olika reningsstegen ”rent” vatten och drygt en miljon m3 slam. 
Efter avvattning och rötning, som är vanliga behandlingsmetoder för slam, har slutprodukten 
en torrsubstanshalt på cirka 20 –25 % vid större verk. Beroende på behandlingsform fastläggs 
olika mängder näringsämnen i slammet. I tabell 1 visas genomsnittlig reningskapacitet för 
reningsverk i Sverige med avseende för kväve och fosfor (Steineck, et al. 2000).

Tabell 1. Fördelning av fosfor och kväve i avloppsvatten efter behandling av avloppsreningsverk 1998 
(SLU 2000). (Steineck, et al. 2000)

Kväve Fosfor
Ton/år % Ton/år %

Vattendrag 23 300 55 560 9
Slam 13 700 37 5700 91
Luft 3000 8 0 0

Av tabellen framgår det att en påfallande liten del av kvävet separeras från vattnet då 37 % av 
den totala mängden hamnar i slammet och 8 % avgår som gas. Dessa mängder kan dock 
variera beroende på avvattning och lagring av slam då kväveinnehållet generellt minskar 
(Tideström, et al. 2000). Vissa reningsverk har även särskilda reningsmetoder för att kunna ta 
hand om mer kväve. Vad det gäller fosfor stannar betydligt större andel kvar i slammet. 91 % 
kan tas tillvara medan 9 % går förlorat till vattendrag. Kalium bedöms i huvudsak följa med 
vattnet ut i recipienten (Steineck, et al. 2000). Med tanke på näringsförhållandet i slammet är 
det i huvudsak fosforn som kan tas tillvara från avloppsvattnet och det är viktigt att notera att 
stora mängder kväve och i stort sett all kalium förloras med dagens reningsteknik. Dessa 
näringsämnen går därför inte att återföra med den teknik som används idag. Det är dock 
viktigt att poängtera att slammet fångar det mesta av fosforn och innehåller en hel del viktiga 
mikronäringsämnen så som koppar och zink samt att det medför jordförbättringseffekter 
genom sin höga mullhalt (Tideström, et al. 2000). Slammets kvalitet är starkt beroende av 
vilka typer av avloppsvatten som kommunen tar in till reningsverket men även reningsmetod 
är av viktig betydelse. Generellt sett påverkar dagvatten, lakvatten och industriavlopp 
slammets kvalité negativt eftersom det medför ökade halter av tungmetaller och toxiska 
föreningar. På grund av dessa föroreningskällor har det uppstått en kontrovers i frågan om 
huruvida slammet är användbart som växtnäring i dagsläget och i vilken utsträckning. En 
kontrovers som kommer att belysas vidare i denna studie genom att se hur olika aktörer i 
samhället förhåller sig till användningen av slam i jordbruk och krav på renhet.

Regler för användning av avloppsslam i jordbruk
Vad det gäller regler för användning av avloppsslam har Sverige EU-direktivet 86/278/EEG 
att förhålla sig till vad det gäller övre gränsvärden samt maximalt tillåtna mängder 
tungmetaller i slam som får tillföras åkermark årligen under en tioårsperiod. Direktivet syftar 
till att se till att förhindra skador på mark, gröda, djur och människor och ska samtidigt 
möjliggöra en återföring av växtnäring i humanavlopp till jordbruksproduktionen på ett 
uthålligt sätt. Direktivet innehåller i övrigt en mängd krav för att minska riskerna med 
användningen av slam för att skydda människans hälsa och biologisk mångfald (ex. 
hygienisering, regler för provtagning och spridning, analysmetoder) (EGT. 1986). 
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De svenska reglerna överensstämmer i stort sett med EU:s regler men ställer högre krav när 
det gäller gränsvärden samt att de innehåller regler för vilka fosfor- och 
ammoniumkvävemängder som får spridas beroende på markens innehåll av dessa ämnen 
(SNSF 1994:2). För svenska gränsvärden gällande metaller i avloppsslam för 
jordbruksproduktion se tabell 2.

Tabell 2. Svenska gränsvärden för metaller i avloppsslam för jordbruksproduktion. Utdrag ur 
föreskriften (1985:840) om vissa hälso- och miljöfarliga produkter m.m., samt ur Naturvårdsverkets 
kungörelse SNSF (1994:2) med föreskrifter om skydd för miljön, särskilt marken, när avloppsslam 
används i jordbruket.

Metall Mg/kg torrsubstans
Bly 100
Kadmium 2
Koppar 600
Krom 100
Kvicksilver 2,5
Nickel 50
Zink 800

Utöver de lagstadgade reglerna slöts i maj 1994 en överenskommelse mellan LRF, dåvarande 
VAV och naturvårdsverket som gick ut på att utöka kraven (SNV, 1994). I 
överenskommelsen sattes gränser för innehållet av vissa organiska miljögifter som skulle 
fungera som indikatorer, val av gröda samt väntetider mellan spridning av slam och skörd av 
en gröda (SNV, 1994). Överenskommelsen upphörde man dock att tillämpa hösten 1999 och 
LRF kom att rekommendera sina medlemmar att inte sprida slam på grund av att de anser att 
riskbilden har förändrats när nya rön framkommit om slammets beskaffenhet och vissa 
metallers påverkan. I denna överenskommelse beslutades även att parterna skulle verka för att 
växtnäring och mullbildande ämnen i avloppsslam ska återföras till jordbruksmarken, att 
lokala samråd upprättas mellan berörda intressenter före slamspridning för att avgöra om 
spridning kan godtas, att bedöma vilka arealer som kan vara lämpliga att sprida på och att 
minska mängden oönskade ämnen i slammet (SNV, 1994). Samråden har kunnat upprättas på 
många håll i landet och har fortsatt att hållas trots LRF:s slamstopp. 

Principer för ett lönsamt kretslopp
Slammet skulle kunna utgöra en omfattande källa för återföring av fosfor. Frågan är dock hur 
rent man måste kräva att slammet ska vara och om man kan nöja sig med att återföra fosfor i 
stor mängd men relativt lite av de andra makronäringsämnena. Ser man till paragrafen om 
hållbar utveckling i miljöbalken måste det ses som ett misslyckande när man inte kan 
åstadkomma kretslopp av dessa ämnen. I inledningen beskrevs handelsgödselns roll i 
skapandet av ohållbara flöden av näringsämnen då de inte cirkulerar i samhället. 
Huvudalternativen som finns till handelsgödsel idag är stallgödsel, humangödsel, 
hushållsavfall, industriavfall och gröngödsel. Av logiska skäl måste målsättningen vara att 
alla dessa produkter återförs till lantbruket om man vill bedriva jordbruk som enligt 
miljöbalkens definition av hållbar utveckling. Av de alternativen som nämndes är det endast 
stallgödsel som idag kan utnyttjas i stor utsträckning. För de övriga krävs det kostsamma 
behandlingsprocesser och strukturomvandlingar för att kunna ta till vara på råvarorna. Den 
totala mängden växtnäring som finns i matavfall och toalettavfall borde enligt 
Naturvårdsverkets beräkningar vara ca 48 kton kväve och 6 kton fosfor (Steineck et. al. 
2000)..
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Den totala näringstillförseln till jordbruksmark var under1999 289,8 kton kväve och 34,8 kton 
fosfor. Omkring 60 % av kvävet tillfördes grödorna via handelsgödsel, medan fosfortillförseln 
låg på ca: 51 %. För närvarande tillförs 4,0 kton kväve och 2,3 kton fosfor genom 
avloppsslam m.m. (SCB 2002). Detta innebär således att ca: 1 % kväve respektive 7 % fosfor 
används från det humangödsel som produceras varje år. När vi drar av detta från den totala 
näringsmängden i humangödseln räknar vi ut att man skulle kunna reducera användningen av 
handelsgödsel med ca: 15 % för kväve och ca: 16 % för fosfor om man återförde växtnäringen 
från humanavloppet. Detta kan tyckas innebära små mängder men man bör vara medveten om 
att effektiviteten för växternas upptag ligger på 32 % för kvävet och 49 % för fosforn (SCB 
2002). Detta kan förklaras med det näringsläckage som sker från åkermark till vattendrag och 
till djupare nivåer i jorden där växterna inte när den. Den första processen sker mer med 
kvävet medan den senare sker mer med fosforn (Steineck, et al. 2000). Detta är ett problem 
för jordbruksnäringen och detta råder det en stor medvetenhet kring. Jordbruksverket driver 
en kampanj, ”Greppa näringen”, för att råda bot på problemet (SJV, 2001). Detta försöker 
man göra genom att bl.a ge rådgivning för att hjälpa lantbrukare att minska överutfodringen 
av kväve och fosfor och till att öka arealen våtmarker i miljökänsliga områden. Det ges även 
ekonomiskt miljöstöd åt användning av fånggrödor, utebliven höstbearbetning och våtmarker 
(SJV, 2001). Det går således att minska den totala tillförseln av växtnäring vilket skulle göra 
att humangödsel utgjorde en större andel av den totala växtnäringen samtidigt skulle man 
kunna använda fånggrödor som gröngödsel för att ytterligare minska näringsläckaget. Det 
finns alltså möjligheter att skapa ett system som åstadkommer ett mer slutet kretslopp. Frågan 
är vad vi vinner på det. Anledningen till att vi anser ett kretslopp önskvärt måste vara att vi 
tror oss kunna vinna någonting på det, i ekonomiska termer säger vi att det ska vara 
”lönsamt”.

Talar man om lönsamhet i dessa sammanhang är det viktigt att klargöra vad man menar med 
begreppet. Att tala om lönsamhet utifrån dagens nationalekonomiska teorier i 
miljösammanhang är enligt Delin & Grundelius (1998) tämligen lönlöst eftersom dessa teorier 
inte tar hänsyn till naturens förutsättningar. De menar att man i traditionell ekonomisk teori 
framför allt inte tar hänsyn till termodynamikens andra lag som beskriver hur det är omöjligt 
att skapa mer resurser än vad som samtidigt måste förbrukas för att framställa dem. Utgår 
man från att detta stämmer och om man vill uppnå ett ekologiskt hållbart samhälle måste den 
ekonomiska teoribildningen kompletteras med teori som kan användas för att beskriva både 
samhällets och ekosystemets ekonomi. Det vill säga hela det livsuppehållande systemets 
ekonomi, eftersom samhället och dess resurshushållning bara utgör en del av det 
livsuppehållande systemets totala ekonomi. För att kretslopp ska kunna vara lönsamt, här i 
bemärkelsen att det sker på ett sätt som gör att människor kan ha nytta av det under en längre 
tidsperiod. Eftersom de termodynamiska lagarna säger oss att en egentlig vinst är omöjlig, 
krävs att uppbyggnaden av resurser ur nedbrytningsprodukter och avfall är precis lika stor 
som nedbrytningen av resurser till nedbrytningsprodukter och avfall. 

Om inte detta villkor om uppbyggnad och nedbrytning infrias kan man inte heller tala om 
något riktigt kretslopp eftersom antingen nedbrytningsprodukter och avfall eller resurser 
ansamlas i det livsuppehållande systemet och därmed förändrar det. Försöker man driva 
kretslopp med drivmedel, som hämtas från det livsuppehållande systemet självt, t ex fossila 
bränslen, biobränslen, geologisk fosfor o s v, förbrukas systemets egna resurser. Resultatet 
blir att det livsuppehållande systemet självt bryts ned och att avfall alstras och ackumuleras i 
det och förorenar det. Biobränslen förnyas med hjälp av solenergi, men kretslopp förverkligas 
endast när askan från förbränning av biobränslen återförs till marken så att näringsämnena kan 
utgöra ”byggstenar” för nya biobränslen. (Delin & Grundelius 1998). 
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Som det ser ut i vårt samhälle idag är resursnedbrytningen större än resursförnyelsen vilket i 
stor utsträckning beror på att vi använder oss av andra drivmedel än enbart solenergi för att 
driva olika processer. Av denna anledning ackumuleras avfall i det livsuppehållande systemet 
samtidigt som resurserna minskar. För att citera Delin & Grundelius: ”Fenomenet kallas i 
dagligt tal för miljöförstöring och beror på att samhällets verksamheter utgör en nettokostnad 
för det livsuppehållande systemet, som därför inte blir uthålligt” (Delin & Grundelius 1998). 

Miljömål och ansvarsfördelning
Regeringen presenterade i maj 1998 sin miljöproposition (prop. 1997/98: 145) för riksdagen. 
Det övergripande målet för regeringen är att till nästa generation kunna lämna över ett 
samhälle där de största miljöproblemen är lösta. Med nästa generation menar man fram till 
2020-2025. För att uppnå detta upprättade man 15 nationella miljökvalitetsmål. Som 
fortsättning på den inslagna vägen har nu en ny proposition klubbats igenom för att tydliggöra 
strategierna som ska användas för att nå målen, 2000/01:130 ”Svenska miljömål – delmål och 
åtgärdsstrategier”. Vad det gäller frågan om näringsämnen har regeringen bestämt sig för att 
fokusera på fosfor och konstaterar att fosfor från organiskt avfall och avloppsslam bör ingå i 
kretsloppet mellan stad och land och återföras till jordbruksmark eller annan produktiv mark 
utan risk för hälsa och miljö. Enligt propositionen saknas dock tekniska underlag som 
möjliggör ett kvantitativt och tidsatt delmål för frågan. Det nämns att på sikt bör tekniska 
lösningar utvecklas och tas i bruk som möjliggör ett återförande av fosfor till jordbruksmark 
utan att hindra förutsättningarna för miljökvalitetsmålet en giftfri miljö (prop.2000/01:130). 
Med en giftfri miljö menas att ”Miljön ska vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller 
utvunnits av samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden" 
(prop. 1997/98: 145). För att uppnå detta krävs att ny teknik utvecklas och införs. 
Naturvårdsverket har i enlighet med propositionen fått i uppdrag att tillsammans med berörda 
parter ta fram en långsiktig strategi för återföring av fosfor till åkermark, denna beräknas vara 
klar 2003. Vad det gäller ansvar för miljöarbetet kan man läsa i regeringens proposition 
2000/01:130 Svenska miljömål – delmål och åtgärdsstrategier:

4.1 Det frivilliga miljöarbetet
Regeringens bedömning: För att klara av dagens stora miljöproblem inom en generation krävs 
medverkan av alla som verkar i samhället, inom alla samhällsområden och på alla nivåer. Den 
nya strukturen för arbete med miljömål ger förutsättningar för ett mer effektivt arbete för ett 
hållbart Sverige. Miljöarbetet bör integreras i alla verksamheter och var och en måste ta sin del 
av ansvaret. Det gäller såväl myndigheter och kommuner som företag, organisationer och 
enskilda. Ekonomiska och rättsliga styrmedel, med miljöbalken som central lagstiftning, bildar 
tillsammans med myndigheternas arbete utgångspunkter och en stomme för miljöarbetet i den 
nya strukturen. Sektorsansvaret för miljön behöver utvecklas liksom tvärsektoriella arbetssätt. 
Olika former för miljöarbete som användning av miljöledningssystem, miljövarudeklarationer, 
miljömärkning, utveckling av miljöteknik och miljöinriktad upphandling bör utvecklas och 
fördjupas. Lagstiftning och ekonomiska styrmedel kan kompletteras med frivilliga 
överenskommelser och en dialog mellan staten och näringslivet. Det miljöarbete som under lång 
tid bedrivits av frivilligorganisationer bör uppmärksammas och stödjas av myndigheterna. (sid. 
17 Prop. 2000/01:130)

Skälen för regeringens bedömning:
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/…/Olika former för miljöarbete som användning av miljöledningssystem, miljövarudeklarationer, 
miljömärkning, utveckling av miljöteknik, miljöinriktad upphandling, frivilliga överenskommelser 
och dialog mellan staten och näringslivet behöver utvecklas och fördjupas. (sid. 18 Prop. 
2000/01:130)

4.2 Sektorsansvar för miljön och miljöledning hos myndigheterna 
Regeringens bedömning: Genom sektorsansvaret fördelas ansvaret för att uppnå 
miljökvalitetsmålen inom samhällets alla sektorer, dvs. att myndigheter, företag och andra 
organisationer inom olika samhällssektorer tar ansvar för miljöfrågor inom sina 
verksamhetsområden. Miljökvalitetsmålen med delmål och strategier kommer att fungera som en 
del av underlaget för beslutsfattandet i olika sektorer. Sektorsansvaret för miljön innebär därmed 
att miljöhänsyn vägs in i besluten inom sektorn. Avvägningar mellan sektorer måste ske med 
sektorsövergripande beslut. (sid. 20 Prop. 2000/01:130)

Det kan vara svårt att av en propositionstext av detta slag utröna vilka konkreta ansvarsroller 
som måste tas vad det gäller miljöfrågornas hantering. Det som framgår här är att i stort sett 
alla bör ta ansvar men att det är frivilligt, vilket den första rubriken antyder. Myndigheter ska 
uppmuntra och ekonomiska styrmedel ska finnas. När det gäller VA-system som är av 
väsentlig betydelse när det gäller hantering av näringsämnen från avlopp är ansvarssituationen 
reglerad i VA-lagen. Kommunens ansvar gäller att endast se till att en godkänd VA-
anläggning finns där det behövs och de kan överlåta huvudmannaskapet på en annan part. 
Avgifter som tas ut för de tjänster som utförs får dock ej överskrida kostnaderna för 
anläggningens verksamhet (SFS 1970:244). En VA-anläggning får således inte gå med vinst. 
Beroende på hur VA-system och olika aktörers inställning till olika former av återföring av 
näringsämnen ser ut i en kommun kan man tänka sig att förutsättningarna i olika kommuner 
för att återföra näringsämnen till jordbruksmark varierar. Med tanke på regeringens 
beskrivning av hur alla har ansvar i miljöarbetet är det av stor vikt att identifiera vilka aktörer 
som spelar de största rollerna kring denna miljöfråga. Därtill behövs kunskap om vad 
aktörerna har för synsätt och förutsättningar för att påverka utvecklingen inom det specifika 
området. 

Aktörer i ett nationellt perspektiv och deras synsätt
I ett nationellt perspektiv är det lätt att se många aktörer som är inblandade i denna 
problematik. De finns i huvudsak inom följande sektorer: livsmedelsföretagen, 
jordbruksnäringen (LRF), statliga myndigheter, kommuner i allmänhet, miljöorganisationer 
(här företrädda av Svenska Naturskyddsföreningen) och VA-branschen. Att skapa sig en 
uppfattning om hur dessa aktörer ser på frågan är en förutsättning för att se problembilden på 
kommunal nivå. 

Livsmedelsföretagen, Svenska Naturskyddsföreningen och LRF har tagit fram gemensamma 
riktlinjer för hur växtnäring i eller från organiskt avfall ska användas för biologisk nytta. I 
riktlinjerna ställs krav på att växtnäringen ska vara ”ren” oavsett ursprung. Det föreslås en 
indelning av recirkulerat material för växtnäringssyften i tre kategorier. Kategori A ska vara 
så rent att det kan användas till alla grödor och alla marker, kontroller av näringsämnen och 
utvalda metaller måste ske. Metallvärdena får begränsat avvika från nivån i råvarorna 
dessutom ställs hygieniska krav där smittrisken för människor och djur är obetydlig. 
Näringsrikt material i kategori B får användas till alla grödor utom växande vall och bete, 
metallvärdena får inte avvika avsevärt från nivån i råvaran. Produkter i kategori C bör i första 
hand användas för marktäckning (Eksvärd. 2001). Detta nya förhållningssätt kräver en 
systemutveckling i kommunerna med ett system som antingen håller isär avfall från 
livsmedelskedjan från annat avfall, eller ett system som kan plocka ut huvuddelen av 
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växtnäringen efter hopblandningen. Väljer man att fortsätta arbetet med att få avsättning av 
slam i jordbruket innebär det således att slammet måste vara betydligt renare än vad som 
framgår i slamöverenskommelsen. Slamöverenskommelsen gäller enligt de nya riktlinjerna 
för salixodling. I övrigt betraktar livsmedelsindustrin, LRF och SNF slamöverenskommelsen 
som överspelad (Eksvärd 2001). Vidare meddelar LRF i ett pressmeddelande från den 18/12 
2001 att:

LRF: s mål är att sluta kretsloppet stad - land och att återföra de näringsämnen som 
bortförs med livsmedlen till åkerjorden. För detta krävs att reningsverken separerar 
industriellt avloppsvatten från hushållsavloppen, en ännu bättre kontroll av det 
kemiska innehållet och att slammet görs fritt från bland annat salmonella.

LRF säger i sitt informationsmaterial ”Den svenska modellen - omtanke om människor, djur 
och natur” att: 

Vid varje skörd förs kväve, fosfor, kalium, mikronäringsämnen och organiskt 
material bort från åkern via foder eller livsmedel. För att bibehålla jordens 
produktionsförmåga måste näringsämnena återföras. På kort sikt kan näring tas från 
fosfatgruvor och kvävehandelsgödsel produceras med fossila bränslen. På längre sikt 
är det nödvändigt att växtnäringen från livsmedlen återförs till jordbruksmarken. När 
den återförs får inte metaller, organiska miljögifter eller smittämnen följa med. Det 
innebär att de system som samhället använder för att samla upp och behandla 
organiskt avfall antingen måste hålla isär de rena fraktionerna som matrester och 
urin från annat avfall eller klara av att separera ut näringsämnena ur avfallet utan att 
oönskade ämnen följer med.

Vad det gäller myndigheters roll har naturvårdsverket fått det huvudsakliga ansvaret, som 
tidigare nämnts har Naturvårdsverket fått i uppgift att ta fram en strategi för hur fosfor kan 
återföras till jordbruket. De har även fått i uppdrag av regeringen att utreda miljö- och 
hälsoskyddsaspekter i samband med användning av avloppsslam samt återföring av fosfor 
(PM 2001-04-11). 

Vad det gäller VA-branschen har Svenskt Vatten utarbetat en slampolicy där de bland annat 
fastslår att de ska verka aktivt för att begränsa utsläpp av icke önskvärda ämnen till 
avloppsnätet för att uppnå ett skydd av hälsa och miljö samt ställda kvalitetskrav på slam och 
i övrigt tillmötesgå motiverade krav. De ska även verka för att den oro kring slamgödsling, 
som finns bland allmänhet och jordbrukare ersätts med ökade kunskaper (slampolicy 1999). 

Det är dock svårt att utifrån endast de nationella aktörernas synsätt skapa sig en uppfattning 
om hur förutsättningarna för återföring av växtnäring ser ut. Detta gäller även om man hade 
valt att söka mer empiriskt material eftersom VA-verksamheten sköts lokalt. 

Vad aktörerna har att förhålla sig till – alternativa 
avloppsbehandlingsmetoder och användningsområden för slam
Med tanke på det stopp som råder från jordbruksnäringen vad det gäller användningen av 
rötslam i jordbruk samt deponiförbudet som träder i kraft 2005 finns det anledning att se vad 
det finns för övriga metoder att behandla avloppsvatten. 

Ett flertal tänkbara principer för cirkulering av näringsämnen finns att tillgå. Det finns dock 
system som är mer eller mindre prövade i pilotskala eller liknande, det gäller främst följande 
system:
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−  Uppsamling av urin
−  Uppsamling av klosettvatten
−  Slamanvändning i jordbruk (efter mer omfattande behandling än det nuvarande systemets)
−  Utvinning av fosfor ur avloppsvatten
−  Utvinning av fosfor ur slam
−  Utvinning av fosfor ur aska efter förbränning av slam

Naturvårdverket gör genom sitt utredningsuppdrag en analys av dessa metoder för att kunna 
vara rådgivande för kommunerna. Gemensamt för de två första metoderna är att de kräver 
stora infrastrukturella förändringar som kommer att ta betydligt längre tid att utföra än vad 
som ges i miljömålspropositionen. Förändringarna innebär att man antingen separerar urin 
och fekalier vid källan för att ta vara på urinen som innehåller mest växtnäring eller att man 
genom omfattande hygieniserings- och pastöriseringsprocesser behandlar vatten från 
vakuumklosetter (VAV, 1996).

Utvinning av fosfor ur avloppsvatten, slam och aska förutsätter ganska avancerade tekniska 
processer som innebär stora satsningar på reningsanläggningar.

Metod
För att kunna ta reda på förutsättningarna för återföring av näringsämnen i detta sammanhang 
måste man använda sig av en metod som gör det möjligt att tolka de relevanta aktörernas sätt 
att se på problemet. Detta är avgörande för att bedöma en kommuns förutsättningar att hitta en 
lösning. Att anta ett aktörsynsätt kan vara en sådan metod. Aktörsynsättet kommer att 
användas för denna studie. Utifrån Delin & Grandelius resonenmang om hur det traditionellt 
nationalekonomiska perspektivet inte tar in det livsuppehållande systemets totala ekonomi 
använder jag mig av följande hypotes: Det generella misstaget som görs av aktörerna är att  de 
inte tar hänsyn till hela det livsuppehållande systemets ekonomi utan begränsar sig till 
samhällsekonomiska faktorer skilda från ekosystemets ekonomi.

Aktörsynsätt

Den centrala utgångspunkten för detta perspektiv utgörs av antagandet av en social verklighet. 
Det innebär att verkligheten inte är av oss oberoende utan är flertydig och omtolkas 
fortlöpande av aktörer. Verkligheten består av ett växelspel mellan våra egna upplevelser och 
den samlade upplevelsestruktur vi tillsammans med andra under lång tid har skapat. Synsättet 
förutsätter även att människan är intentional det vill säga handlande, reflekterande och 
skapande. Denna intentionalitet utgör grunden där aktörens subjektiva logik och 
verklighetsbild antas. Intentionaliteten bygger upp den struktur som ger innebörd åt 
upplevelser och är det som ligger bakom vidare intentioner. Verkligheten skapas därmed 
genom en dialektisk process där objekten formas av aktörers sätt att uppfatta dem samtidigt 
som aktören påverkas av objekten, detta sker dock aldrig av en passiv aktör utan tolkas utifrån 
aktörens intentioner. Detta synsätt skiljer sig från klassisk empirism där man oftast antar att 
människor är passiva mottagare. Det dialektiska synsättet medför att allt existerande befinner 
sig i en utvecklingsprocess (Arbnor & Bjerke. 1994).
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Fallstudien och dess aktörer
För att ta reda på vilka förutsättningar som finns för Sveriges kommuner att återföra 
näringsämnen har jag valt att använda kvalitativ fallstudie som metod. Detta för att det krävs 
en kvalitativ ansats för att få en klar bild av situationen där människors problemuppfattning 
och värderingar är av stor betydelse. Jag har använt mig av aktörssynsättet när jag gjorde 
fallstudien och valde att studera aktörer på lokal nivå med en kommun som avgränsning. 
Detta för att kommunen genom VA-lagen är den institution som har lagstadgat ansvar i frågan 
som ytterst ansvarig för hur utförandet av det praktiska angående avloppssystem kommer att 
se ut. Vad som då bör studeras och som går att göra omfattande studier kring är att visa på hur 
problematiken ser ut på kommunal nivå och hur utsikterna för att utveckla kresloppssystem 
för näringsämnen. Detta för att ge kunskap om handlingsalternativ för inblandade aktörer, 
dels i den studerade kommunen men även i kommuner med liknande förhållanden eller i 
sådana som befinner sig i stadier där lärdom av det studerade fallet kan vara viktig.

I denna studie har Norrköpings kommun valts som fall att studera. Anledningen till detta är 
delvis att jag som utför studien bor i kommunen och min kännedom om kommunens 
miljöpolitiska verksamheter är i förhållande till andra svenska kommuner god. Dessutom 
möjliggör boende i kommunen en smidigare införskaffning av empiriskt material.I denna 
fallstudie är aktörerna: Sydkraft Östnät, Länsstyrelsen, Lantmännen och Norrköpings 
kommun. Valet av aktörer har gjorts utifrån en bedömning av vilken roll deras åsikter kan 
spela för hur frågan om återföring av näringsämnen hanteras där min bedömning är att dessa 
aktörer mest betydelse för frågans hantering. Studien skulle kunna göras mer omfattande 
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genom att ta med fler aktörer som t.ex. konsumenter och miljöorganisationer men jag har 
gjort bedömningen att tidsramarna för denna studie gör detta omöjligt. Nedan följer en 
motivering till varför jag bedömer dessa fyra aktörer som de viktigaste för studien.

Sydkraft Östnät 
Sydkraft Östnät är en del av Sydkraftkoncernen och är de som äger och förvaltar Slottshagens 
reningsverk samt vattenledningsnät i Norrköping. Anledningen till att jag valde att vända mig 
till Sydkraft Östnät är att det är de som har den verkställande rollen vad det gäller VA-system 
i kommunen. Vilket i sin tur innebär att de har det största inflytandet som aktör i frågan om 
hantering av de näringsämnen som kommer från människors urin och avföring. 

Länsstyrelsen i Östergötland 2002-06-07
Länsstyrelsens roll som regeringens förlängda arm gör det intressant att se hur de ser på 
problematiken och vilka prioriteringar de gör. 

Lantmännen i Östergötland
Efter att jag först hört mig för hos LRFs regionala kontor för Östergötland blev jag hänvisad 
till Lantmännen. De är dem som har fått ta sig an uppgiften att föra ut slam från reningsverk 
till Lantbrukare på ett så säkert sätt som möjligt, att vara en instans som sköter hantering av 
kartor, dokumentation, avtal etc. De utför med andra ord servicearbete åt enskilda lantbrukare 
genom att exempelvis förhandla om pris och se till att slam är av den kvalité som krävs. 
Lantmännen har även sett till att ta fram avtal som gör att lantbrukare kan få slam 
kostnadsfritt utkört. Att intervjua en företrädare för denna organisation har varit viktigt 
eftersom Lantmännen är de som för jordbrukares räkning har fått uppgiften att administrera 
återföringen av näringsämnen till jordbruksmark i Östergötland. De innehar således 
expertkunskap om hur problembilden ser ut och hur önskvärda lösningar skulle kunna se ut.

Norrköpings kommun
Som tidigare nämnts har kommunen lagstadgat ansvar i frågan och är även viktiga som aktör 
genom deras ansvar som samhällsplanerare genom plan- och bygglagen. Genom den kan de 
styra hur bebyggelsen ska se ut eftersom kommunen kontrollerar bygglov (SFS 1987:10, 1 
kap.).

Förstudie och Intervjuer
För att skapa mig en bild av dessa aktörers förhållningssätt till möjligheter att återföra 
näringsämnen till jordbruksmark och problematiken kring detta har jag läst olika dokument 
från de utvalda aktörerna. Dessa var slamrevisionen för Slottshagens reningsverk 2001, 
kommunens miljöprogram ”Leva i Norrköping”, Östergötlands läns miljömålsplan och 
tidigare nämnda PM från LRF ”Hållbar användning av växtnäring från samhällets flöden av 
organiskt material”. Dessa dokument använde jag mig av då de fanns för mig relativt 
lättillgängliga och tjänade för mig syftet: Att ge en bakgrund på lokal nivå till de intervjuer 
som jag senare skulle göra med aktörerna, ge mig en bild av vad jag behövde fokusera mer på 
hos de olika aktörerna och vilka frågor som var behövde ställas. Denna förstudie gav olika 
resultat för de olika aktörerna vilket jag redovisar i ”resultat och diskussion”.  

För att göra intervjuerna tog jag kontakt via telefon med dem som var ansvariga för 
kretsloppsfrågor hos respektive aktör och frågade om jag kunde få ta max en timme i anspråk 
av dem för att göra en intervju till en C-uppsats på Miljövetarprogrammet, Linköpings 
universitet. Jag berättade om studiens syfte och att jag ville veta hur de ser på sin roll i 
kretsloppssammanhang. De personer jag blev hänvisad till var:
Slottshagens reningsverk – Christina Rydh, miljötekniker
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Länsstyrelsen i Östergötland –
Anna-Stina Påledahl, miljöhandläggare
Lantmännen i Östergötland – Jan Nystedt, kretsloppsansvarig
Norrköpings kommun – Lennart Forsell, chef på miljökontoret

För respondenterna var det klart att deras medverkan skulle leda till att de skulle medverka 
med namn och att deras uppgifter skulle analyseras.

Frågorna som jag förberedde för dessa intervjuer och som blev stommen i dessa var:
• Hur ser ni på er roll i kretsloppsfrågan?
• Hur kan slammet, som ligger närmast till hands för återföring av näringsämnen från 

avloppsvatten idag, bli renare? Hur rent kan avloppsslammet bli tror ni? Vad är en för 
er godtagbar renhet på slammet?

• Hur ser ni på att använda detta slam på åkrar? Kan ni tänka er att man använder 
slammet till andra ändamål?

• Vad ser ni som en önskvärd kretsloppslösning på lång sikt?
• Hur upplever ni att privatiseringen av VA-verksamheten i Norrköping har påverkat 

situationen?

Det skulle visa sig att dessa intervjuer var och en tog oss ca: 30-45 minuter att genomföra och 
frågorna kunde komma i olika ordning för varje intervju beroende på vilka vägar intervjun 
ledde in på och eftersom frågorna är ganska allmänt formulerade kunde samtalet sväva ut en 
del. Intervjuerna var således semi-strukturerade. Intervjuerna utfördes på respondenternas 
arbetsplatser och spelades in med en mini-discspelare och en grovtranskribering (ej 
ordagrann) gjordes i efterhand. Senare utfördes en analys av intervjuerna utifrån vad aktörerna 
har gemensamt i sina sätt att se på problematiken, hur deras synsätt förhåller sig till de villkor 
jag beskrivit för ett lönsamt kretslopp och hur deras synsätt och ansvarstagande fungerar ihop 
med miljölagstiftningens intentioner som tidigare beskrevs genom propositionstexten från 
Prop. 2000/01:130. ”Svenska miljömål – delmål och åtgärdsstrategier”.

Resultat och diskussion
Norrköpings kommuns policydokument
Norrköpings kommun håller för närvarande på att arbeta fram ett nytt miljöprogram. Det nya 
programmet finns än så länge enbart i remissversion och kan därför komma att förändras. 
Materialet utgör dock den, enligt mig, bästa publicerade skriftliga källan för hur kommunen 
arbetar med olika miljöfrågor. Dokumentet är upplagt efter de 15 miljömålen och utgör en 
form av plan för hur kommunen ska leva upp till målen. I programmet tas de miljömål upp 
som är av betydelse för kommunen. Slamfrågan behandlas främst i kapitlen angående ”god 
bebyggd miljö” och ”giftfri miljö” (Norrköpings kommun 2001). 

I ”God bebyggd miljö” poängteras fosforns ändlighet som resurs och att användningen av 
resursen måste ske på ett effektivt, resurssparande och miljöanpassat sätt. Det konstateras att 
det har återförts slam under senare hälften av 90-talet men att det under senare tid varit svårt 
att få avsättning för slam i jordbruket p.g.a. kontroversen med livsmedels- och 
jordbruksindustrin. Därför utreds alternativa användningsområden och behandlingsmetoder 
för slammet. Det nämns även att för att kunna nyttiggöra näringsämnena borde källsorteringen 
av flytande ämnen förbättras så att tungmetaller och stabila organiska ämnen hålls borta från 
slammet som ska till jordbruksmarken. (Norrköpings kommun 2001).
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I programmet blir det tydligt att det inte har valts någon klar linje eftersom man poängterar att 
ökad källsortering är viktig för att kunna använda slammet samtidigt som man undersöker 
alternativa användningsområden och behandlingsmetoder för slammet. Frågan här är givetvis 
vad man menar med alternativa användningsområden och behandlingsmetoder. Är det bara 
kortsiktiga alternativa lösningar (ex. mer markberedning) som ska användas i väntan på att 
sorteringen av avloppsvattnet blir så pass bra att ett tillräckligt rent slam åstadkoms, eller 
kommer de nya användningsområdena och behandlingsmetoderna leda till att helt andra 
system tas i bruk som inte innebär att slam blir en slutprodukt att använda på odlingsmark? 
Det är dock viktigt att ha i åtanke när miljöprogrammet läses att andra aktörer spelar stor roll. 
Däribland främst Sydkraft AB som har huvudmannaskapet för avloppshantering i kommunen 
och därmed har stort inflytande vad gäller slamkvalité och eventuella förändringar.

I kapitlet ”Giftfri miljö” får man veta att det utförts regelbundna slamrevisioner i samarbete 
med Hushållningssällskapet. Det hävdas att tendensen av förändring av slammets 
beskaffenhet är att metallhalterna sjunker. Skälet till att slammet från Slottshagens 
reningsverk inte kan användas i jordbruk uppges i det liggande miljöprogrammet och 
remissversionen av det nya miljöprogrammet vara att lakvatten från Häradsuddens 
avfallsanläggning och från Herrebro före detta avfallsupplag renas vid verket. Vidare 
konstateras att man bör fortsätta pågående arbete med att hitta alternativa 
användningsområden eller metoder för att kunna rena slammet. Att rena slammet anses dock i 
dagsläget vara så dyrt att det inte är ekonomiskt rimligt (Norrköpings kommun 2001). 

Sammanfattningsvis när det gäller Norrköpings kommun ser de förbättring av slamkvalitén, 
för att kunna använda den inom jordbruket, som den väg man vill gå. Vidare frågor som 
behövs redas ut, och som därför är utgångspunkter för intervjun med företrädare från 
kommunen, är om kommunen ser det som en långsiktigt godtagbar kretsloppslösning och hur 
man har gjort bedömningen att det inte är ekonomiskt rimligt att rena slammet. En viktig 
fråga är även hur deponifrågan ska lösas. 

Sydkraft Östnät
Enligt den slamrevision som gjorts för Slottshagens reningsverk 2000 så har försök med 
täckning och tätning påbörjats för Herrebro (Augustinsson. 2001). I delen av revisionen där 
den allmänna miljösituationen beskrivs ställs frågan om det är någon idé att rena lakvattnet 
lokalt från de båda deponierna om slammet inte kommer att användas på marker där 
livsmedel inte odlas. Det verkar alltså inte råda någon klar uppfattning om hur detta ska 
hanteras. I slamrevisionen framgår även att mellan 80 och 95 % av föroreningarna från 
lakvatten kommer från Häradsudden och att det för Häradsudden planeras en anläggning för 
lokalt omhändertagande av lakvattnet samt att denna beräknas vara i drift senast år 2005 
(Augustinsson. 2001). Det bör dock noteras att detta är ett beslut som är taget innan 
Häradsuddens deponi bytte ägare från kommunägda Norrköpings Miljö och Energi AB till 
Sydkraft koncernen. 

I övrigt är det svårt att veta hur flödena ser ut när det gäller olika ämnen till reningsverket 
eftersom ingen kartläggning gjorts (Augustinsson. 2001). Det görs dock en bedömning att det 
är en mycket stor del av metallbelastningarna som härrör från lakvattnet och att det därför är 
mycket angeläget att få till stånd ett lokalt omhändertagande av lakvattnet (Augustinsson. 
2001). I övrigt framgår det av slamrevisionen att arbete utförs i enlighet med 
slamöverenskommelsen från 1994 för att göra slammet säkrare att använda i jordbruk. Detta 
är de förutsättningar som Slottshagens reningsverk arbetar efter. Även här är det intressant att 
ta reda på om de anser det som en långsiktigt godtagbar lösning att försöka använda slam i 
jordbruket. Så frågan är om man kan lyckas i Norrköping med att få slammet så rent som LRF 
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och livsmedelsindustrin kräver eller om man väljer att se sig om efter en annan lösning än den 
som innebär en strävan efter ”rent” slam.

Lantmännen i Östergötland
Eftersom lantmännen är en del av LRF kan vi anta att de bör arbeta efter LRF:s målsättning 
att få ett säkert kretslopp av växtnäring mellan stad och land, vilket innebär att de krav 
uppfylls som beskrivits tidigare från dokumentet ”Hållbar användning av växtnäring från 
samhällets flöden av organiskt material, PM 2001-06-25. LRF.

Länsstyrelsen i Östergötland
Vad det gäller Länsstyrelsen i Östergötland kan man konstatera att de än så länge inte driver 
frågan om återföring av näringsämnen särskilt hårt. I deras skrift ”Östgötska miljömål 
-Östergötlands miljömålsarbete” som för närvarande finns som remissversion är det enda som 
nämns på området att ”Länsstyrelsen bör stödja fortsatt mellankommunalt samarbete för en 
kretsloppsanpassad hantering av de kommunala reningsverkens slam” (Östergötlands 
Länsstyrelse 2002). Utöver detta kan man dra slutsatsen att länsstyrelsen som regeringens och 
i sin tur Naturvårdsverkets förlängda arm avvaktar den undersökning som pågår och som 
syftar till att hitta möjligheter att återföra fosfor till jordbruksmarken.

Resultat från intervju
Här följer en beskrivning och framställning av för studien viktiga uppgifter som framkom vid 
de fyra intervjuerna med representanter för aktörerna. 

Sydkraft Östnät 2002-05-07

I samtalets inledning berättade respondenten om samrådsgruppens arbete. I Östergötland 
började man att arbeta för en förbättring av slamkvalitén genom slamsamrådsgruppen. Arbetet 
utförs dels i enlighet med den slamöverkommelse som slöts 1994 men man har även utökat 
arbetet för att hitta nya framkomliga vägar. 
Respondent: Man startade ett projekt som heter ”Öppen dörr” eftersom LRF ställde kravet  
att om man tog fram lite mer utförligare/mer omfattande handlingsprogram så skulle man på 
försök få sprida slam på åkermark trots slamstoppet. Dessa handlingsprogram kan man dels  
ta fram i den lokala slamsamrådsgruppen...
Detta har i Östergötland lett till att man arbetar med denna målsättning främst i Mjölby och 
Motala. Respondenten menar att det givetvis hade varit önskvärt att även kunna göra 
detsamma för de stora reningsverken i Norrköping och Linköping men det ansågs som svårt 
eftersom de har lakvatten anslutet. Arbetet i Mjölby ses som ett gott exempel där man har nått 
en lösning som gör att jordbrukarna kan använda slammet i ökad utsträckning inom 
produktionen. Enligt respondenten bedömer livsmedelsindustrin och upphandlare då inte 
dessa produkter som ”slamodlade”. De undantas från slamstoppet eftersom de har 
handlingsprogrammet. Koncernen ser det som viktigt att se till att slammet är godkänt av 
samrådsgruppen för att hålla dörrar öppna för användning. 
Respondent: Om vi nu kommer använda slammet för jordtillverkning under ett par år framåt 
så kommer man ändå kräva att slammet är godkänt och då är det bra att ha slamrevisionen i  
botten. Slamrevision kallas den kontroll som görs av slamsamrådsgruppen för att se till att 
gränsvärdena inte överskrids och att slammet hanteras på enligt slamöverenskommelsen.
Det finns även anledning att ha slamrevisionen för att underlätta arbetet med ett mer 
omfattande handlingsprogram för användning i jordbruk.
Respondent: I framtiden om man tar fram mer omfattande handlingsprogram då kan det 
hända att man kan baka in det i en slamrevision så att man slipper ha både slamrevision och 
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handlingsprogram.
Vad det gäller Häradsudden kommer de att vara tvungna att söka nytt verksamhetstillstånd 
och göra ny miljökonsekvensbedömning inom några år vilket gör att som det ser ut nu verkar 
som att man kommer att fullfölja planen på lokal rening av lakvattnet. En faktor som bidrar 
till osäkerhet för hur det kommer att bli är dock att det inte är helt säkert att Sydkraft kommer 
att fortsätta vara ägare till Häradsudden avfallsupplag. 

Vidare kom vi in på huruvida koncernens intresse verkligen kan vara att få ut slammet på 
jordbruksmark eftersom Sydkraft får in pengar genom att sälja den energi som utvinns vid 
förbränning av slam och att det kostar företaget mycket pengar att få fram ett rent slam.
Respondent: Om sydkraft ska satsa pengar på lakvattnet för att vi ska få ut slammet som vi i  
dagsläget inte får betalt för. På sikt kanske man kan tänka sig att det blir så attraktivt att man 
kan få betalt för det… men så har våra kollegor på Värme en panna där de kan elda slammet 
och ta betalt för det. För kollegornas del är det mest optimalt att inte ha någon rening på 
lakvattnet utan att köra lakvattnet hit, sedan är vi tvungna att elda slammet på 
Händelöverken där de tar betalt. Det är det mest ekonomiska för koncernen/…/ Vi får se det 
från vår sida och vi måste arbeta utifrån den miljömässiga aspekten eftersom vi är 
miljöcertifierade så ligger det ändå i linje att återföra slammet.  De har möjlighet att 
förbränna slammet när det inte finns möjlighet att använda slammet som växtnäring enligt det 
avtal som Hädelöverken ingått med naturvårdsverket. Detta har dock överklagats av 
naturvårdsverket för att kunna utöka kraven på att tillvarata fosfor innan förbränning (min 
anmärkning).  

En annan viktig aspekt när det gäller möjliga avsättningsalternativ för slammet från 
Slottshagen är hur kommunen väljer att göra för att täcka Herrebro föredetta avfallsupplag. 
Det är som tidigare nämnts planerat för täckning och tätning av deponien. Ett vanligt använt, 
billigt och effektivt material för tätning av deponier är rötslam. Detta innebär att kommunen 
kan komma att efterfråga slam från Slottshagen för att kunna täcka Herrebro. Respondenten 
menar att om kommunen skulle besluta sig för att man vill sluttäcka deponien med slam, då 
skulle Slottshagen kunna leverera allt sitt slam dit i 20 år framöver. Detta var möjligtvis en 
grov och hastigt gjord uppskattning men skulle i vilket fall som helst innebära att slammet 
varken går till jordbruk eller energiframställning en lång tid framöver. Om Sydkraft då lyckas 
utföra det så kallade utökade handlingsprogrammet och slammet blir godkänt för användande 
i jordbruket är det lätt att se att det blir två konkurrerande användningsområden vilket skulle 
kunna göra slammet säljbart för Sydkraft. Andra aktörer vet dock att de måste bli av med 
slammet från Slottshagen på något sätt vilket gör att även de har en fördelaktig position vid 
förhandling. 

Vad det gäller urinseparering är detta inget som Sydkraft Östnät arbetar särskilt mycket med 
och de verkar inte se det som deras uppgift att satsa på det området i dagsläget. 
Reningsverkets kväverening är för tillfället på väg att byggas ut och förbättras i enlighet med 
de krav som ställs i och med nya EU-direktiv som kräver en reduktion av 70 % av kvävet. 

I efterhand har det blivit klart att ett tvåårskontrakt har slutits mellan Sydkraft Östnät och ett 
företag som heter Ekonova vilka tar hand om och behandlar slammet till en jordprodukt som 
kan användas för markanläggningsarbeten, exempelvis som täckmaterial för Herrebro före 
detta avfallsupplag. 

Lässtyrelsen i Östergötland 2002-06-07
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I samtalets inledning i samband med en fråga om anledningen till att man från Naturvårdsverk 
och regering fokuserar på fosfor poängterar respondenten att det just är därifrån som 
formulering av lagar, förordningar, föreskrifter etc. görs. Länsstyrelsens roll är främst att följa 
upp dessa och se till att de efterlevs. Av den anledningen är det svårt för Länsstyrelsen att stå 
till svars för de beslut och prioriteringar som görs från Naturvårdsverkets sida. De ser dock i 
sitt arbete att kritik framförs från främst mindre reningsverk där de ifrågasätter 
fosforåtervinning i form av fosforutvinning ur slammet vilket är den mest diskuterade 
fosforutvinningstekniken. Kritiken beror på att metoderna är för kostsamma. Denna 
fosforutvinning skulle i så fall bli ett tvång då inte lantbruk tar emot slam och med det 
deponiförbud som kommer samt att det inte är tillåtet att förbränna slammet utan att utvinna 
fosforn (avtalet för Händelöverken är således en miss från Naturvårdsverkets sida, min 
anmärkning). Det finns dock en hel del medföljande problem med denna fosforutvinning.
Respondent: Fosforutvinning ur slam är väldigt energikrävande och medför att man får ut  
mycket andra produkter som inte är bra (för miljön) och svåra att göra av med. Så det är 
ingen optimal lösning det heller.
För att återföra fosforn som regeringen beslutat om återstår då alternativen urinseparering och 
slamspridning i jordbruk.

Angående urinseparering som metod för att kunna återföra fler näringsämnen påpekas att 
SLU arbetar vidare med forskning kring urinseparering men att folks toalettvanor gör det 
svårt att använda i praktiken. Detta gör att urinseparering brister eftersom det inte fungerar på 
hela Sveriges befolkning. 
Respondent: Dessutom är det kostsamt att införa urinseparering. Det jobbas med småskaliga 
projekt men det kommer nog inte genomföras i stor skala. Istället inriktar man sig mot 
reningsverken dit allt kommer för att sedan kunna få ut näringsämnen därifrån. 
Då blir frågan vad som är tekniskt och ekonomiskt möjligt i det perspektivet. Om man skulle 
anta att regeringen beslutar att urinseparering är önskvärt kan Länsstyrelsens roll bli att kräva 
urinseparering i tillstånd, informera kommuner och möjligtvis fördela investeringsstöd. 
Respondenten tror inte att urinseparering erbjuder någon komplett lösning på problemet men 
att det kan utgöra en pusselbit i en helhet. Det har hittills varit svårt att få vägledning i frågan 
från Naturvårdsverket eftersom de inte har kommit med något nytt material på länge. Många 
myndigheter väntar därför på regeringsuppdraget för att kunna handla. Till frågan om 
urinseparering kan man även koppla kväverening och utsläpp från avlopp. Urinseparering 
skulle göra att kväveutsläppen från avlopp minskas avsevärt. Vad det gäller kväverening är 
det i dagsläget på gång med hårdare krav för reningsverken men samtidigt finns det mycket 
att göra för att motverka kväveläckage. Kväverening är dyrt för reningsverken att införa.

Vad det gäller slamanvändning i jordbruk har respondenten varit på en mängd seminarier där 
man har diskuterat slamfrågan men det är svårt att se att man kommer någonstans, eftersom vi 
inte vet vad slamanvändning kan ge för miljöeffekter. Respondenten upplever också det lätt 
att förstå jordbrukarens försiktighet eftersom situationen är osäker och mark som slamgödslats 
kan bli obrukbar. När det gäller arbete med slamfrågan innebär det främst att man ser vad som 
kan göras utifrån gränsvärden men det finns dock vissa problem. 
Respondent: Eftersom tungmetaller anrikas i marken finns det rekommendationer för 
slamspridning vad det gäller hur ofta man får sprida och i vilka mängder man får sprida.  
Gränsvärden för slamspridning är förmodligen satta efter en bedömning av vilka metallhalter 
man tycker är godtagbara. Det som gäller idag gäller säkert inte om fem år, ett exempel på 
det är silver, nonylfenol, flamskyddsmedel, salmonella etc. Dessutom råder det osäkerhet om 
hur mycket grödorna tar upp av tungmetaller i marken..

Vad det gäller situationen i Norrköping där VA-verksamheten för närvarande drivs privat ses 
inga större problem med det.
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Respondent: Ett duktigt privat företag kan nog värna minst lika mycket om miljöfrågor 
däremot kan det vara svårare för kommunen att påverka om de inte sköter sig. Kraven från 
Länsstyrelsen är givetvis desamma.

Lantmännen i Östergötland 2002-06-12

På en fråga om vad lantmännen skulle kunna göra för att bidra i utvecklingen av processer 
som är bättre för lantbrukaren än de som erbjuds idag svarar respondenten att: Eftersom 
Lantmännen ägs av lantbrukare och Lantmännen därför företräder lantbrukare har det varit  
diskussion om att Lantmännen skulle kunna gå in och satsa pengar för att utveckla processer 
för fosforutvinning ur slam etc. men det har inte kommit till något beslut. Det har man ansett  
att det inte varit Lantmännens grej egentligen.

Vad det gäller att vara aktiv i exempelvis utveckling av urinseparering i större skala för att 
kunna använda humanurin som gödning anser Lantmännen att det inte varit affärsmässigt 
riktigt att satsa pengar i. De anser inte att det är värt att lägga ner arbete på att uppmana 
myndigheter och kommuner i denna fråga. De tycker att det räcker att vara med i 
Slamsamrådsgruppen ”Östgötaslam”. Dessutom vet kommunen om att jordbrukare är villiga 
att ta emot det. Så om de som äger VA-system kan separera olika avloppsavfall så kan 
jordbrukare ta emot det. Om jordbrukare tillåts gödsla med humanurin vill säga. Vidare vad 
det gäller att tillföra jordar kväve nämner Jan att han har svårt att förstå varför man inte tillåter 
konstgödsel för kväve i ekologiskt jordbruk och ser inga problem i energiaspekten när det 
gäller framtagning.
Respondent: Tar man vattenkraft uppe i Norge, där man gör det här (tillverkar kvävegödsel),  
och komprimerar luft för att få fram kväve och lägger ut det på åkern. Då ökar man 
verkningsgraden i varje planta så att varje planta kan utnyttja fotosyntesen på ett effektivare 
sätt. 

Vad det gäller slam är det likadant där när man ser på lantbrukares vilja att ta emot ”avfallet”. 
Respondent: Många lantbrukare vill jättegärna ta emot slammet men företagare som köper 
jordbruksprodukter har krav som gör att om en jordbrukare slammar sin åker kan den inte 
sälja vissa kvalitéer i tio år framöver i princip och då innebär det för stor risk att slamma en 
åker. Anledningen till att man inte kan sälja vissa kvalitéer beror på att företagen som tar 
emot grödan anser att de marknadsföringsmässigt tar en för stor risk när de tar emot 
spannmål från slamodlingsfält.
I slamdebatten tycker respondenten att det är viktigt att lägga mer fokus på hur grödorna tar 
upp de ämnen som finns i jorden. Som exempel nämns ekologiskt odlad havre vilket 
innehåller mer kadmium än slamodlad havre eftersom havren tar upp mer kadmium när den 
odlas enligt den metod som föreskrivs för ekologisk odling. Därför kan man inte påvisa att de 
tungmetallhalterna (i jorden) har direkt påverkan för produkternas innehåll av tungmetaller, 
mängden ökar i jorden men huruvida de tas upp i grödan beror mycket på vad som odlas och 
hur enligt respondenten. 

Med anledning av en fråga som ställdes angående hur/om man kan motivera dagens 
gränsvärden säger respondenten sin åsikt om vad som vore mest rätt när det gäller 
slamspridning. Nämligen att man sänker mängden tillförd slam på åkrar genom att sprida 
slammet på större ytor. Om man skulle fördela hela Sveriges producerade slammängd på all 
åkerareal skulle det resultera i givor som inte är större än 2-3 % av dagens per hektar 
jordbruksmark. Idag läggs det mycket slam på små ytor vilket lätt ökar koncentrationen av 
oönskade ämnen i marken. Man skulle även kunna kartlägga jordarna bättre för att sortera ut 

20



vilka som har en hög bakgrundsbelastning av t.ex. kadmium och sedan se till att inte sprida på 
just dem. Det är ett problem att man inte bryr sig om vilka jordtyper som man sprider slam på. 

Som en önskvärd utveckling i frågan ser respondenten att Naturvårdsverket bör ta tag i frågan 
på allvar och ger klara riktlinjer om vad som gäller. Att man katalogiserar jordbruksmark och 
anger vilka givor (slam) som är tillåtna på respektive mark. Respondenten ser 
slamanvändning på stora arealer som ett bra alternativ under en period där man hela tiden 
försöker förbättra systemen för utvinning av fosfor ur slam för att sedan kunna förbränna 
restprodukten.

Norrköpings kommun 2002-06-10

Respondenten motiverar kommunens ståndpunkt som de presenterat i sitt miljöprogram i 
frågan om återföring av näringsämnen. Respondenten menar att det är ett långsiktigt mål att 
kunna återföra reningsverksslam till mark och sträva efter att göra det så rent som möjligt 
vilket gör att man långsiktigt kan återföra avloppsslam till jorden. Vad det gäller kvävet så är 
det ingen bristvara utan är ett problem för att det bidrar till övergödning.
Respondent: Till skillnad från fosfor är kvävet inget ämne man behöver vara sparsam med. 
Om man kunde återföra i stort sett all nitrat, ammonium och sådant till ren kvävgas så vore 
det inget problem. Så nyttiggörandet av kväve som näringsämne tycker jag är överdrivet. Det 
här att man genom att samla ihop urin och sen låta det steriliseras för att sedan gå ut på 
åkrarna som växtnäringsämne tycker jag är överdrivet. Ur mitt perspektiv är det viktigare att  
få bort kvävet från vattendrag så att det inte bidrar till övergödning. 

Respondenten menar att man bör skilja på två olika problem. Fosfor vill man ha bort för att 
det är ett eutrofierande ämne men samtidigt vill man ju spara på fosforn eftersom det är en 
bristvara. Kväve är ingen bristvara men man vill ha bort det från vattnet för att det är 
övergödande.

Tar man in energianvändningsaspekten genom att ta fram kvävegödsel på industriell väg 
menar respondenten att man bör ha i åtanke att det kräver en ganska omfattande logistik kring 
nyttiggörandet av urinen för att få ut det på åkrar om man skulle använda sig av 
urinseparering. Därför ser respondenten stora svårigheter med att införa hållbara system för 
urinseparering. Man har försökt i Norrköping i mindre skala med blandat resultat. Småskaliga 
lösningar räcker dock inte för att hantera problematiken i stadskärnor. Respondentens mening 
är att det måste till storskaliga system men anser samtidigt att det finns anledning att vara 
pessimistisk i det avseendet vad det gäller utsikter för genomförande.
Respondent: Blickar man 50 år framåt i tiden så tror jag att man fortfarande inte har kommit 
särskilt långt för att det rör sig om såpass strukturella förändringar, det kräver nästan en 
omsättning av bostadsbiståndet. Man kanske inte ska kasta in handduken för det men man 
måste ändå se efter storskaliga lösningar annat börjar närma sig vidskepelse./…/…då skulle 
man ha separata urinledningar till någon central stor burk vid reningsverket där man 
hanterar det och kanske indunstar det. Det kräver stora investeringar och man kan fråga sig 
om det är värt pengarna. Jag är ganska ambivalent när det gäller urinseparering, det kan 
fylla en funktion på landet där man inte är knuten till centrala reningsverk där det samtidigt  
kan vara nära till en jordbrukare som kan ta hand om det. Urinsortering inne i stan får jag 
inte riktigt att gå ihop, även om man skulle bygga en helt ny stadsdel… Hur skulle logistiken 
se ut för det? 

Vad det gäller kommunens möjligheter att ta in beräkningar grundade på termodynamikens 
lagar i stadsplanering menar respondenten att det ytterst är upp till byggherren hur de vill 
hantera det och vad de vill göra med sådana tankegångar. Det har visat sig att intresset inte är 

21



särskilt stort eftersom det inte innebär några möjligheter att tjäna pengar. Nischade stadsdelar 
med ekologiskt boende har dock varit möjliga att bygga i större städer som Göteborg och 
Stockholm för att dra till sig hyresgäster som värdesätter att bo på det viset. I Norrköping är 
dock potentialen troligen liten. Det är tydligen en sak vad forskningen säger är rätt men en 
annan hur aktörerna beter sig. Respondenten skulle kunna tänka sig att staten går in och 
stödjer det som anses lovvärt ur forskningssynpunkt genom att ge statsbidrag till sådana 
lösningar. I annat fall är det svårt att se vad som skulle kunna göras så att byggföretagen 
satsar på sådana lösningar om de inte är tvungna till. I Norrköping har Hyresbostäder AB fått 
bidrag för ett ekoboendeprojekt men det verkar vara svårt att få stöd till fler projekt. 
Respondenten upplever engagemanget från kommunens invånare som måttligt i denna fråga 
och att det är synd.

Respondenten menar att orsaken till näringsämnesproblematiken kan vara att marknaden 
anser hanteringen av handelsgödsel smidigare, vilket gör att forskningsmässigt riktiga 
lösningar inte kommer till användning. Respondenten drar paralleller till bilbranschen där det 
skulle kunna gå att tillverka större antal bilar som drivs av t.ex. bränslecell, där har branschen 
bestämt sig. Den dag de kommer överens om att det är något de ska satsa på så kommer 
bilarna dra mindre bensin. Enligt respondenten finns det inte tillräckligt tryck i dagsläget och 
kunderna är måttligt intresserade. 
Respondent: Förmodligen gäller ungefär samma förhållanden vad det gäller 
gödselhanteringen. Även där styr säkert stora organisationer. Så det gäller att hitta en 
drivkraft och jag kan egentligen bara se en och det är att man via lagstiftning bestämmer sig 
för en viss aktivitet. Att man med straff eller subventioner styr det. Men detta är 
statsmakterna förmodligen inte beredda att göra för då är man inne för mycket i  
marknadsekonomin och styr. 

Trots att mycket av dagens miljöarbete går ut på att påverka folks attityder menar 
respondenten att staten borde styra för att det ska hända saker på miljöområdet och menar 
även att lagstiftningsarbetet till stor del är orsaken till att företag skaffar sig 
miljöledningssystem o.s.v. 
Respondent: Den politiska vägen går dock inte att köra om det visar sig att man inte har 
folket med sig men det är samtidigt inte folket som röstar fram en ny miljöbalk.

När vi sedan kom in mer på slamfrågan fortsätter respondenten:
När man nu inte kan få användning för slammet kanske man resonerar som så att eftersom 
det har rört sig om små arealer så kanske det är en liten mängd fosfor vilket kanske inte gör 
det så viktigt och det går lika bra att elda upp det…  Det kanske är möjligt att det är något 
som påminner om krepro-processen som är det bästa i det här fallet då man försöker suga ut  
fosforn. (krepro-processen är ett behandligssätt som syftar till att få ur fosfor ur slam) 

Vad det gäller utförsäljningens betydelse för kommunen menar respondenten att kommunen 
genom miljöprogrammet inte kan styra hur olika företag handlar. Miljöprogrammet får då 
betydelse för även detta område genom att ange hur den lokala miljönämnden kan agera som 
tillsynsmyndighet. Detta gör de tillsammans med främst länsstyrelsen. Respondenten anser att 
dessa två som tillsynsmyndigheter driver i stort sett samma krav. Vad det gäller tillsynen på 
företag som Sydkraft kanske det är svårt att utöka den medan det finns mycket att göra vad 
det gäller t.ex. enskilda avlopp och där finns det dessutom stor potential. Det är dock ett svårt 
område av olika anledningar, framförallt när det gäller ansvar och finansiering av miljömässig 
gångbara alternativ.

Avslutningsvis säger respondenten: Tyvärr är det väl så att när det gäller miljöidealiteten så 
är det nog sådär idag… Jag tror inte att man kan förlita sig på breda folklagstryck utan 
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miljöarbetet det sker idag mycket genom lagstiftningsvägen och det sker via de system som 
ändå de stora företagen har. De har ju byggt upp system för att det innebär 
konkurrensfördelar. Folk reagerar mer på mer synbara problem som lukt etc. som kanske inte  
är så allvarliga problem jämförelsevis.

Slutsatser
Gemensamt för tre av aktörerna som intervjuats i studien (Sydkraft Östnät, Lantmännen och 
Norrköpings kommun) är att de ser lagstiftningsvägen och/eller företags miljöledningssystem 
som goda redskap för hanteringen av frågan. Vad det gäller Länsstyrelsen kan man nog anta 
detsamma med tanke på det uppdrag de har även om det inte framgår explicit i resultaten. 
Frågan är dock om man kan utgå från att lagar och miljöledningssystem är konstuerade med 
tillräcklig kretsloppshänsyn. Jag har tidigare beskrivit ett alternativt sätt att se på lönsamhet 
och hållbarhet under rubriken ”Principer för ett lönsamt kretslopp” när det gäller 
miljölösningar. Nedan följer min analys av hur aktörernas synsätt förhåller sig till detta sätt att 
se på hållbarhet.

När det gäller Slottshagens reningsverk och Sydkraft Östnät är de kanske de som är mest 
tydliga i sin målsättning. Där arbetar man med den reningsprocess de har. De har inte några 
ambitioner att förändra på något radikalt sätt. De utgår ifrån att slammet de producerar är en 
oundviklig produkt från reningsprocessen och slammet måste de få göra sig av med. Att 
slammet går till jordbruket verkar viktigt för företaget eftersom det skulle visa att deras 
verksamhet bedrivs på ett bra sätt och att de framställer en bra produkt. Vilka miljökrav man 
kan ställa på reningsprocessen hävdar Sydkraft Östnät att de i stor mån definierar själva 
genom att de använder sig av miljöledningssystem. Det är dock så att detta 
miljöledningssystem till stor del accepterar att det sker en anrikning av tungmetaller och att 
man sprider de giftiga organiska ämnen som slammet innehåller eftersom det är Lantmännens 
uppgift att kontrollera slamspridningen. Reningsverket arbetar visserligen med att försöka 
minska mängderna av de skadliga ämnena genom att göra årliga slamrevisioner men man 
anser sig inte skyldig att vidta några andra åtgärder för att se till att ett kretslopp av 
näringsämnen uppstår. Det skulle kunna vara så att man bedömer att förbättringsarbetet med 
slamkvalitén kommer att utföras såpass bra att människors hälsa eller den biologiska 
mångfalden inte kommer att hotas när man använder slammet i jordbruk. Frågan är dock vad 
man har för garantier för det. Kan man ha en förhoppning om att privata företag ska använda 
sig av ett naturvetenskapligt perspektiv framför ett ekonomiskt? Att de två perspektiven skall 
sammanfalla är visserligen en förhoppning man kan ha som företagare men om de två 
perspektiven inte sammanfaller är alternativen i dagens ekonomiska system att företaget 
minskar sin lönsamhet och därmed får ett sämre konkurrensläge eller att man bedriver 
verksamhet som inte är hållbar utifrån ett ekologiskt perspektiv. Utifrån det material som 
samlats in för studien kan man konstatera att antingen menar Sydkraft Östnät att deras slam 
inte kommer att utgöra något hot mot människors hälsa eller biologisk mångfald om det sprids 
på åkermark för att recirkulera fosfor eller så kan de hävda att ansvaret inte är deras att 
bestämma hur slammet ska användas. Om det första av dessa alternativ hävdas skulle man 
kunna kräva att det bevisas och i vilken takt man måste nå fram till målet att t.ex. inga 
tungmetaller får finnas i slammet eftersom de påverkar ekosystem negativt och anrikas i 
marken. Man skulle även kunna kräva motivering för den nivå man har på kvävereningen och 
bevis för att ekosystemet klarar av den kvävetillförsel som ständigt sker alternativt att det inte 
kan göras på något miljömässigt bättre sätt. Om något sådant material existerar framgår inte 
av studien men man kan tycka att om så vore fallet borde det ha framhållits från aktörens sida. 
Om det andra alternativet är det man utgår ifrån, att det inte är deras ansvar hur slammet 
används uppstår problem eftersom andra aktörer har förväntningar på hanteringen av 
avloppsvatten.
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Länsstyrelsen kunde inte som aktör ta ansvar för de lagar, förordningar och föreskrifter som 
Naturvårdsverket, regeringen och riksdagen beslutar om. Länsstyrelsen har som ansvar att se 
till att de regelverk som finns efterlevs. Det synsätt som kom fram i samtalet med 
Länsstyrelsens representant är dock ganska tydligt. Visserligen underkänns utvinning av 
fosfor ur slam p.g.a. att det var för kostsamt och ej tillfredställande ur miljö- och 
energiperspektiv men urinseparering underkänns p.g.a. att det är kostsamt och på grund av 
folks vanor. Det utesluts dock inte helt eftersom respondenten menar att det skulle kunna vara 
en pusselbit. I det samtal som genomfördes hölls de flesta dörrar öppna i väntan på 
Naturvårdsverkets utredning. Av denna utredning som pågår får inte material offentliggöras. 
Detta gör att det inte går att säga hur arbetet bedrivs genom att hänvisa till något skriftligt 
material. Om man ändå utgår från vad som sägs i intervjun finns det dock anledning att vara 
kritisk. Att folks vanor ses som ett problem är kanske inte särskilt ovanligt i 
miljösammanhang men att försöka förändra folks vanor har även varit en stor del av arbetet 
som ofta har ansetts svårt att kringgå. Frågan är då varför man i så fall ger vika för detta i det 
här fallet. Kostnadsaspekten nämns även som en viktig del men inte huruvida urinseparering 
är en bra lösning ur energisynpunkt eller inte. Detta utan att någon fråga från mig som 
intervjuare riktats mot det ena eller det andra området. Det blir då tydligt att perspektivet ändå 
är ekonomiskt eftersom man väljer att inte utgå från ett kretsloppsperspektiv, istället använder 
de ekonomiska kostnadsberäkningar. Man skulle dock kunna tänka sig att man även här 
räknar med att man inom en viss tidsperiod kan få ned mängden farliga substanser i 
avloppsslam, så att inte människors hälsa och den biologiska mångfalden hotas. Samtidigt 
som man löser problemet med kväveläckaget från reningsverken och tillför kväve från luften i 
jordbruksmark. Det är dock svårt att bedöma Länsstyrelsen som aktör eftersom de är beroende 
av och väntar på Naturvårdsverkets utlåtande och därmed håller många dörrar öppna. Men 
genom denna studie kan man konstatera vilken fråga som behövs besvaras först, nämligen: 
Vilken metod av näringstillförsel till jordbruk är kretsloppsmässigt bäst? Om svaret så 
småningom kommer, blir nästa fråga hur man ska gå tillväga för att få systemet infört.

Vid en analys av Lantmännens och min respondents sätt att resonera kan man dra slutsatserna 
att de upplever problematiken överdriven eller åtminstone att det finns sätt att hantera frågan 
på som inte bör innebära några stora problem. Sättet att lösa det kortsiktigt är som redovisats 
tidigare att sprida slam på större arealer och på mark som är mindre känslig samt att utnyttja 
kunskaper om växters upptag av olika ämnen. Det verkar som att respondenten förutsätter att 
slamspridningen i sådana fall inte utgör ett hot mot människors hälsa och biologisk mångfald. 
Frågan är dock hur länge det kan förhålla sig på det viset och hur länge slamspridningen kan 
fortgå. Detta eftersom respondenten säger att det är en lösning som är användbar tills man har 
utvecklat processerna tillräckligt för att utvinna fosfor ur slam. Varför detta är den önskvärda 
lösningen framgår dock inte. Fosforutvinning ur slam var den process som Lantmännen 
övervägt att ge stöd till att utveckla. Om detta övervägande föregåtts av en diskussion om 
vilken process som är den bästa ur miljösynpunkt framgår inte heller. Det framgick dock att 
det inte ansågs vara Lantmännens ansvar att bidra till en utveckling av denna process. I 
samtalet framgår att även Lantmännens representant anser fosfor vara viktigast att fokusera på 
och att han inte ser energianvändning vid kvävegödselproduktion som ett problem eftersom 
det finns platser där man kan utvinna energi i stor omfattning med hjälp av stora tillgångar på 
vattenkraft. Med tanke på vad som tidigare nämnts om energianvändning och dess koppling 
till miljöproblematiken kan man anse detta perspektiv som bristfälligt. När det gäller ansvar är 
det tydligt i Lantmännens fall att de gärna ser att Naturvårdsverket agerar mer handfast och tar 
ett större ansvar för att fastslå hur utvecklingen skall se ut.

Kommunen håller, på samma sätt som länsstyrelsen, många dörrar öppna i den intervju som 
genomfördes. Samtidigt som det är ganska tydligt att man ser slamanvändning i jordbruk som 
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den väg man främst arbetar efter i miljöprogrammet så utesluter respondenten inte 
fosforutvinning ur slam och i viss mån inte urinseparering heller. Respondenten ser 
fokuseringen på fosfor när det gäller återföring av näringsämnen som naturlig eftersom han 
anser kväve främst vara ett övergödningsproblem. Vad det gäller urinsepareringssystem har 
respondenten en intuitiv känsla om att logistiken för ett urinseparerande system skulle 
innebära stora problem och att man inte vinner särskilt mycket på det trots allt. Här kan man 
tycka att det är hedervärt att respondenten ändå tänker i större kretsloppsperspektiv men det 
brister i att kraven på kvävereningen i dagsläget ligger på en nivå av 70 % reducering vilket 
gör att man i nuläget accepterar kväveutsläpp till Östersjön. Utsläpp som borde tas bort 
antingen genom utveckling av kvävereningssteget eller genom en systemförändring. Inget av 
dessa alternativ kan utföras i en handvändning men det måste göras och därmed bedömas vad 
man vinner mest på kretsloppsmässigt. Dessutom framförs inte mycket argumentation för 
påståendet att man inte vinner på urinseparering ur kretsloppssynpunkt. Att sedan säga att det 
är tveksamt om det är värt pengarna med de investeringar som krävs för ett urinseparerande 
system utan uppgifter om vad som är det bästa ur kretsloppssynpunkt är att helt övergå till ett 
ekonomiskt perspektiv. Vad det gäller ansvarsfrågan kan man även i kommunens fall märka 
att ansvaret skjuts över på andra aktörer då man exempelvis kräver statliga bidrag för att satsa 
på så kallat ekologiskt boende eller hävdar att efterfrågan från konsumenter inte är tillräckligt 
hög vilket gör det naturligt att inte bostadsbolag satsar på sådana projekt. Om man ska få till 
stånd en annan utveckling än den som är på gång anser respondenten att det främst krävs mer 
stöd från staten eller ett starkt folkligt engagemang. Vad det gäller det senare uttrycker dock 
respondenten en stark pessimism eftersom miljöarbetet har institutionaliserats.

Utifrån detta kan man konstatera att regeringens ambition om ”det frivilliga miljöarbetet” där 
alla aktörer tar ansvar är något som inte fungerar särskilt väl i den här frågan. I denna studie 
konstateras att privata företag, intresseorganisationer och kommun väljer att lägga över ansvar 
på andra aktörer. De enda som inte gör detta är Länsstyrelsen som väntar på 
Naturvårdsverkets utredning. Utifrån det som regeringen skrivit om hur miljöarbetet ska 
bedrivas kan man tänka sig att denna utredning kommer att leda till att man upprättar 
ekonomiska och rättsliga styrmedel för att bidra till den ”stomme” som beskrivs i 
miljömålspropositionen. Utgångspunkten för detta miljöarbete måste då vara att stommen 
utgår från ett naturvetenskapligt synsätt som tvingar aktörer med ett ekonomiskt perspektiv att 
handla på ett sätt som överensstämmer med det naturvetenskapliga. Aktörernas intentionalitet 
måste således förändras. Om det kommer att bli på det viset är dock omöjligt att säga utifrån 
studien men allt annat vore ett misslyckande ur miljösynpunkt. En fråga man kan ställa sig är 
dock vilka mekanismer som gör att vissa aktörer i första hand använder sig av ett 
samhällsekonomiskt perspektiv och huruvida staten också påverkas av dessa. Utgår man från 
att mekanismerna består i att aktörerna agerar i ett marknadsekonomiskt system som tvingar 
stater att på samma sätt som näringsliv anta ett samhällsekonomiskt perspektiv skilt från den 
ekologiska ekonomin för att klara en konkurrenssituation, är det givet vilket perspektiv 
Naturvårdsverket kommer att ha. Förväntningarna blir därför inte höga på att nå en hållbar 
lösning för problematiken när det gäller återföring av näringsämnen till jordbruksmark.

Om det förhåller sig på detta sätt är det tydligt att den institutionalisering av miljöfrågorna 
som representanten för Norrköpings kommun beskriver helt klart är skadlig för utsikterna för 
en hållbar utveckling eftersom de institutioner som beskrivs i denna studie inte har det 
perspektiv som krävs för att förstå och komma tillrätta med miljöfrågorna. Därmed har inte 
den hypotes som valdes för studien blivit falsifierad. Där antogs att det generella misstaget 
som görs av aktörerna är att man inte tar hänsyn till hela det livsuppehållande systemets 
ekonomi utan begränsar sig till samhällsekonomiska faktorer skilda från ekosystemets 
ekonomi. Om då det folkliga engagemanget försvann av den anledning att institutionerna tagit 
över kan det vara på sin plats att poängtera denna institutionella inkompetens. Detta 
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möjligtvis som ett led i en process för att kalla tillbaka det folkliga engagemanget och komma 
fram till vilka förändringar som bör komma till stånd för att man ska kunna ta hänsyn till de 
naturvetenskapliga fakta som är en förutsättning för att man ska lyckas med hanteringen av de 
miljöproblem som finns idag.
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