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Abstract 
R&I Agenda for Nitrogen and Phosphorus Recovery from 
Wastewater  
 

There has been an increased focus on nutrients recycling specifically in Europe over the last 
years. This paper gives an overview of the situation in nine countries regarding status, policies 
and future perspectives in the area of phosphorus and nitrogen recycling from wastewater and 
sewage sludge. The study includes the situation in Sweden, Germany, Switzerland, Denmark, 
Netherlands, Great Britain, Norway, Finland and Canada. The information was received 
through interviews with national coordinators complemented with information from literature 
and other sources. The following topics were included: 

- Main management of sewage sludge and phosphorus extraction today 
- Expected future management of sewage sludge and phosphorus extraction, 5-10 

years ahead 
- Experiences of nitrogen extraction from sewage 
- Experiences of source separated sewage systems 
- National targets, regulations and financial instruments to promote nutrients 

recycling from sewage 
- Ongoing research, development and innovation activities 

 
From the compilation of the results the countries were categorized in three groups 1) 
The Legislation group, 2) the Investigation group, and 3) the Limit group.  The categorization 
was based on the current management of sewage sludge in combination with ambitions and 
future perspectives. 
 
The legislation group includes Germany and Switzerland where the latter is the only country 
with a prohibition of spreading sewage sludge in agriculture, implemented 2006. Germany is a 
frontrunner with a newly implemented legislation. Spreading of sewage sludge is today rare in 
Germany since limits are getting more and more strict over time. Incineration is a common 
method in both Switzerland and Germany and both countries are in the frontline regarding the 
introduction of phosphorus extraction from the ashes. 
 
Six countries still use considerable amounts sewage sludge on agriculture, where four 
countries; Great Britain, Denmark, Norway and Canada has no plans in changing this (the Limit 
group). The Netherlands is also part of the Limit group but is different since they do not spread 
any sewage sludge on agriculture due to tough limits. 
 
The investigation group contain Finland and Sweden. They are spreading relatively large 
amounts of sewage sludge but has also an ambition to start extract and recycle phosphorus. 
This is done with support of a policy in Finland and in with a governmental investigation in 
Sweden with aim at formulating new regulations.  
 
A general observation is that the current handling of sewage sludge in each country is more 
dependent on local conditions than a more scientific evaluation of different opportunities. The 
explanations can rather be found in the structure of the agriculture (the access of manure or 
the access of agricultural land convenient for spreading sewage sludge), traditions and attitude 
to incineration, possibilities of alternative use of sludge (cover of mines and landfills), debate 
of sewage sludge or other reasons. 
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Förord 
Denna rapport ger en översikt över situationen i andra länder kring hur man ser på återvinning 
av fosfor och kväve från avloppsvatten och avloppsslam. Länderna Tyskland, Schweiz, 
Danmark, Nederländerna, Storbritannien, Norge, Finland och Kanada är utvalda för att ge en 
bild av olika sätt att hantera problematiken. Projektet har finansierats av Vinnova. 
 
Syftet med denna omvärldsbeskrivning är att ta fram ett underlag för en FoI-agenda för att ge 
Vinnova och andra finansiärer vägledning om inriktning för framtida FoI-satsningar och 
dessutom ett ge underlag till utredningen som uppkom i samband med kommittédirektiv 
2018:67 ”Utredningen om en giftfri och cirkulär återföring av fosfor från avloppsslam (M 
2018:08)”. 
 
Rapporten har skrivits av en grupp experter på RISE, med ledning av Erik Kärrman. Arbetet har 
utförts under våren 2019.  
 

Stockholm, maj 2019  
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Sammanfattning 
Återvinning av näringsämnen från avlopp har fått förnyad aktualitet genom det statliga 
kommittédirektivet 2018:67, som bland annat ska föreslå hur ett mål för giftfri och cirkulär 
återföring av fosfor från avloppsslam kan formuleras. Denna rapport ger en översikt över 
situationen i andra länder kring hur man ser på återvinning av fosfor och kväve från 
avloppsvatten och avloppsslam. Länderna Tyskland, Schweiz, Danmark, Nederländerna, 
Storbritannien, Norge, Finland och Kanada valdes ut för att ge en bild av olika sätt att hantera 
problematiken. Underlaget från respektive land har inhämtats med hjälp av ett frågeformulär 
som har sänts till lämplig nationell koordinator för frågorna. Kompletterande uppgifter har 
hämtats från litteratur och andra källor. Den information som efterfrågats och sammanställts 
för respektive land är följande: 
- Huvudsaklig hantering av slam och fosforutvinning idag 
- Huvudsaklig hantering av slam och fosforutvinning i ett 5 – 10 års perspektiv framåt 
- Eventuella erfarenheter av kväveåtervinning från avlopp 
- Eventuella erfarenheter av källsorterande system 
- Lagkrav/styrande mål och regelverk inklusive eventuella ekonomiska styrmedel 

- Pågående utveckling, innovation, forskning specifika lärdomar 
 
Efter sammanställningen av resultatet kan studerade länder grupperas i tre grupper som vi 
kallar förbudsgruppen, utredningsgruppen och gränsvärdesgruppen. Uppdelningen är baserad 
på dagens hantering av slam ovan i kombination med ambitioner och syn på framtiden i 
respektive land.  
 
I förbudsgruppen återfinner vi Tyskland och Schweiz där det senare är det enda landet med 
slamspridningsförbud, vilket infördes 2006. Tyskland är drivande på området med redan införd 
lagstiftning. Slamspridning förekommer fortfarande men är på nedåtgående eftersom reglerna 
har blivit striktare för detta, samtidigt som många satsar på förbränning och utvinning av 
fosfor från aska. Båda länderna i förbudsgruppen har ambitioner att utvinna fosfor ur den aska 
som uppstår där Tyskland har den starkaste drivkraften på grund av införd lagstiftning. 
 
Sex av de studerade länderna hade betydande mängd slamspridning på åkermark. I denna 
grupp av sex länder var det fyra länder; Storbritannien, Danmark, Norge och Kanada, som inte 
visade några tendenser till att minska andelen åkermarksspridning (gränsvärdesgruppen). 
Tvärtom verkar man mycket nöjd med nuvarande hantering. Nederländerna finns också i 
gränsvärdesgruppen men skiljer sig från övriga länder i denna grupp eftersom de nästan inte 
har någon slamspridning just pga hårt satta gränsvärden.   
 
Finland och Sverige är två länder (utredningsgruppen) med betydande mängd slamspridning 
men med en ambition att minska denna mängd och återvinna fosfor. Finland med stöd av en 
policy och Sverige med stöd en utredning som skall ge förslag på nya lagar.  
 
En generell iakttagelse är att förloppet som lett fram till nuvarande slamhantering i de 
studerade länderna, beror mer på lokala förutsättningar, än att man har gjort en vetenskapligt 
förankrad utvärdering av möjliga alternativ. Förklaringarna finns snarare i hur jordbrukets 
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struktur ser ut (speciellt tillgång på stallgödsel och tillgång till åkermark lämplig för 
slamspridning), historisk inställning till avfallsförbränning, tillgång till  sänkor för slam 
(deponitäckning, täckning av gruvavfall, utfyllnad av gruvschakt), slamdebatt eller andra 
orsaker.  
 
Nuläget med avseende på etablerade anläggningar är att struvitanläggningar har byggts på ett 
flertal avloppsreningsverk för att minska driftskostnaderna, snarare än målet att återvinna 
fosfor. En fullskaleanläggning för fosforutvinning från aska är under uppbyggnad utanför 
Hamburg, och två liknande finns på planeringsstadiet (Sverige och Schweiz). Avsaknad av 
lagstiftning, styrning eller ekonomiska incitament har medfört att  återvinning av kväve ännu 
inte har tagit fart även om det finns exempel på utbyggnader av källsorterande system och 
återvinning av kväve vid reningsverk på några ställen. På samma sätt som för fosfor behövs 
lagkrav och styrmedel eftersom det i nuläget saknas ekonomiska drivkrafter att recirkulera 
kväve. 
 
En generell iakttagelse är också att växtodlarna inte alls är med i processen då avloppssektorn 
försöker välja väg för att återvinna näringsämnen. Detta är något som behöver förbättras 
generellt eftersom återvinningen av näringsämnena blir meningslös om de inte kan återföras 
till produktiv åkermark.  
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1 Bakgrund och syfte 
Återvinning av näringsämnen från avlopp har fått förnyad aktualitet genom det statliga 
kommittédirektivet 2018:67, som ska föreslå hur ett mål för giftfri och cirkulär återföring av 
fosfor från avloppsslam kan formuleras samt formulering av ett förbud, med eventuella 
undantag, för all slamspridning. Specifikt ska utredningen dra lärdomar av hur andra länder, 
framför allt inom EU, reglerar slamspridning vid utformning av förbudet. Utredningen skall 
också redovisa teknisk utveckling samt ange huruvida det behövs etableringsstöd eller 
liknande för att få igång återvinning av fosfor ur avloppsslam. Regeringens ambition lyder: 
Avloppsslam ska hanteras som en resurs i en cirkulär ekonomi samtidigt som miljögifter inte 
ska cirkuleras i kretslopp. Ambitionen har betydelse för att uppnå både miljömålet ”God 
bebyggd miljö” (resurshushållningsmål ingår där) och miljömålet ”Giftfri miljö”.  
 
FoI-området runt återvinning av näringsämnen från avlopp är spretigt. Mycket medel har 
beviljats till olika aktörer, oftast i form av mindre projekt. Behovet av en koordinerad 
forsknings- och innovationsagenda inom området finns. Denna rapport är framtagen av RISE 
Research Institutes of Sweden på uppdrag av VINNOVA med syfte att föreslå en riktning för 
behovet av forskning och innovation i Sverige och som stöd till den pågående statliga 
utredningen. Rapporten vill lyfta erfarenheter och exempel från Sverige och andra länder för 
att ge vägledning i att uppnå målet med återföring av näringsämnen i praktiken.  
 
Fosfor är upptagen på EU:s lista över kritiska råvaror då den enda fosforfyndigheten från 
apatitgruva i Europa, belägen i Finland, endast uppfyller en bråkdel av Europas behov. De 
största reserverna av råfosfat finns istället i nordvästra Afrika.  
 
Kvävegödsel framställs idag främst med hjälp av fossila energikällor, t ex naturgas. Processen 
är energikrävande och bidrar till utsläpp av CO2. I takt med att klimatfrågan blir allt viktigare så 
förstärks också vikten av att även recirkulera kväve. Dessutom har biokemiska flöden av kväve 
och fosfor identifierats som en av nio planetära gränser och en av två som överskrider nivån 
”hög risk för irreversibla effekter” (Steffen et al., 2015). Det finns därför goda skäl att återvinna 
fosforn från avloppsslam eftersom i stort sett all fosfor från maten vi äter ansamlas i slammet. 
Samtidigt har analys av de planetära gränserna visat att kväve är mer begränsat än fosfor 
(vilket beror på att handelsgödselkväve framställs med hjälp av den knappa resursen 
naturgas). Kväve måste också tillföras årligen till åkermarken i betydligt större mängder än 
fosfor (där förrådsgödsling är brukligt), vilket gör att ur sårbarhetssynpunkt är kväve minst lika 
viktigt som fosfor. Alla ovanstående skäl för kväve motiverar att lägga till kväve som viktig 
resurs för återvinning ur avlopp. 
 
Fosfor kan återvinnas ur avloppsvatten, från slammet eller från askan om slammet förbränns. 
Kväve kan återvinnas ur avloppsvattnet. En alternativ systemlösning till utvinning av 
näringsämnen på det konventionella avloppsreningsverket är källsorterande avloppssystem 
som avskiljer avloppsfraktioner redan vid källan. Denna rapport studerar båda dessa lösningar.  
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2 Inledning 

 
För att bedöma forsknings- och innovationsbehoven i Sverige finns mycket lärdomar att hämta 
från redan pågående projekt avseende återvinning av fosfor och kväve från avlopp i Sverige 
och andra länder. Det rör rent tekniska utmaningar men även påverkan och drivkraften av 
policy och lagstiftning samt samarbetsutmaningar mellan konventionella sektorer.  
 
För en internationell sammanställning av nuvarande praxis valdes följande länder ut för 
kontakt samt vidare jämförelse: Tyskland, Schweiz, Danmark, Nederländerna, Storbritannien, 
Norge, Finland och Kanada. Länderna är valda för att samla en blandning av länder som vid en 
inledande bedömning kommit olika långt i ambitionerna med att återvinna näringsämnen från 
avlopp. Det kan tilläggas att fler länder än de ovan uppräknade har erfarenheter av återvinning 
av näringsämnen från avlopp, men för att projektet inte skulle tas för lång tid var det tvunget 
at göra ett urval.  
 
Underlaget från respektive land har inhämtats med hjälp av ett frågeformulär som har sänts till 
lämplig nationell koordinator för frågorna. 
 
Den information som efterfrågats och sammanställts för respektive land är följande: 
- Huvudsaklig hantering av slam och fosforutvinning idag 
- Huvudsaklig hantering av slam och fosforutvinning i ett 5 – 10 års perspektiv framåt 
- Eventuella erfarenheter av kväveåtervinning från avlopp 
- Eventuella erfarenheter av källsorterande system 
- Lagkrav/styrande mål och regelverk inklusive eventuella ekonomiska styrmedel 

- Pågående utveckling, innovation, forskning specifika lärdomar 
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3 Nuläge i Sverige och åtta andra 
länder länder 

   Sverige 
Den generella bilden av slamanvändningen i Sverige idag framgår av figuren nedan.  
 

 
Figur 1. Användning av avloppsslam i Sverige 2016. Åkermarksanvändningen har ökat successivt de senaste 
åren men planat ut på ca 1/3.  
 

3.1.1  Kortfattad historik  
Avloppsslammets hantering har en lång historia i Sverige. 1994 slöts den sk 
slamöverenskommelsen där myndigheter och branschen definierade gemensamma krav på 
slammet för att användas till åkermark. På 1990-talet uppkom också två ”slamstopp” då LRF 
avrådde sina medlemmar att använda avloppsslam på åkermark. Som en respons på detta 
utarbetades Revaq med en oberoende kvalitetskontroll av slammet och uppströmsarbetet 
(Augustinsson, 2003). Borås energi och miljö uppmärksammade på våren 2017 att större delen 
av fosforn i slammet (2/3) inte återfördes till produktiv åkermark, vid ett seminarium 
”Fosforvänner” som de anordnade i maj 2017 i Borås. Det var startskottet till att Svensk Vatten 
tog initiativ till ett fosfornätverk (”Nationellt nätverk för fosfor och andra avloppsresurser”) 
som hade sitt första möte i Stockholm i december samma år med 120 deltagare. Observera att 
nätverket inte bara fokuserar på fosfor, men den första tiden har fokus dock legat på fosfor. 
 

3.1.2 Läget med avseende på slamanvändning 
Totalt sett är i nuläget ca hälften av Sveriges avloppsslam från Revaq-certifierade 
avloppsreningsverk (Svenskt Vatten, 2019). Det förekommer också spridning av slam som inte 
är Revaq-certifierat, från avloppsreningsverk som enbart tillämpar svensk lagstiftning. 
Slamspridningen på åkermark har ökat den senaste 10-årsperioden men har sen några år 
tillbaka planat ut på ca 1/3 av slammet. Anledningen till att ökningen inte fortsatt är att en 
successivt större del av slampartierna inte klarar Revaqs krav (eftersom kraven skärps i en 
snabbare takt än slamkvaliteten förbättras), och ibland finns heller inte tillgänglig åkermark.  

Jordbruksändamål
31%

Kompostering och 
annan tillämpning

31%
Deponering

2%

Förbränning
1%

Annat
35%
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Resten av slammet, 2/3, används till annat, t ex anläggningsjord och deponitäckning. Eftersom 
det området är helt oreglerat är det vanligt att jordproducenterna blandar i mer slam än vad 
som behövs ur näringssynpunkt, för att bli av med slammet. Det finns inga tvingande regler för 
hur mycket näring en anläggningsjord bör eller får innehålla. Det enda som finns är råd och 
anvisningar för anläggningsarbete (Anläggnings-AMA, bilaga RA), samt RISE:s certifieringsregler 
för anläggningsjord som är vilande för närvarande på grund av bristande intresse från 
jordtillverkningsbranschen. 
 
Alternativet ”deponitäckning” har varit omfattande men då fler och fler deponier blir 
sluttäckta, har det användningsområdet minskat de senaste åren, och fokus har istället vridits 
mot anläggningsjord. En tydlig signal att det förhåller sig på detta sätt är att under 2018 ökade 
antalet förfrågningar till RISE kraftigt om certifieringsregler för anläggningsjord och vad som 
gäller när man skall tillverka anläggningsjord med avloppsslam.   
 
En ökad reglering av slamhanteringen har diskuterats från myndighetshåll och 2013 lades en 
fosforutredning fram med ett förslag till reglering. Dessa förslag implementerades dock aldrig i 
en lagstiftning. Den senaste utvecklingen är att ett kommittédirektiv 2018:67 publicerades den 
12 juli 2018 som innebar att ett lagförslag om slamspridningsförbud med obligatorisk 
fosforåtervinning skall införas. Denna rapport är ett av de underlag som tas fram i detta 
arbete.  
 

3.1.3 Källsorterande avloppssystem 
Källsorterande avloppssystem har prövats i Sverige sedan 1990-talet. LRF har förut arbetat 
aktivt med denna fråga och lanserade ”LRF:s kretsloppsmodell” för små regionala kretslopp av 
näringsämnen utan omvägen via ett avloppsreningsverk. Erfarenhet finns av både 
urinsorterande system och klosettvattensystem. Pionjären på området var Tanums kommun 
som ställde tidiga krav på urinsortering vid nybyggnation. Kravet slopades dock 2016 pga 
problem med kvalitetssäkring av urinfraktionen. Ungefär samma utveckling har skett i 
Norrköping, Nacka och Uppsala. Ett större exempel på källsorterande avloppssystem är Munga 
utanför Västerås. Den antagna VA-policyn 2013 angav att lokalt kretslopp skall premieras av 
näringsämnen från avlopp vilket i detta fall resulterade i en ombyggnad av 279 fastigheter, där 
man separerar klosettvatten och BDT-vatten. Klosettvattnet hygieniseras och återförs till 
jordbruk. De tidiga systemen som byggt på separation av urin och fekalier har visat sig vara 
svåra att genomföra i praktiken, så nu fokuserar man mer på att hantera hela toalettflödet i 
form av svartvatten. 
 
Erfarenheter kring källsortande avloppssystem i fullskala vid nybyggnationer av stadsdelar 
skapas nu i stadsförnyelseprojektet H+ i Helsingborg, stadsdelen Oceanhamnen. Invånarna i 
stadsdelen får ett sorterande system för matavfall och avloppsvatten med tre separata 
avfallsflöden: svartvatten, BDT-vatten och matavfall. Flödet från varje rör kommer att hanteras 
i en ny anläggning bredvid Öresundsverket i Helsingborg.  

3.1.4 Sammanfattning av status i Sverige 
 

Huvudsaklig hantering av slam och P-
utvinning i ett 5 – 10 års perspektiv 
 

Det förslag till reglering som utredningen 
lägger vid årsskiftet 2019/20 kan om det 
genomförs påverka utvecklingen. En 
övergångstid till nya bestämmelser är 
förmodligen minst 10 år.  

Erfarenheter av kväveåtervinning från 
avlopp 

Detta finns bara i form av det kväve som 
finns i de källsorterande avloppsfraktionerna. 



 

© RISE Research Institutes of Sweden 

 Inga nya försök har gjorts på svenska 
avloppsreningsverk av ammoniakstripping 
sedan tillämpningen i Eslöv 1992-2006. Kväve 
i form av struvit har återvunnits eftersom 
struvit innehåller en mindre mängd kväve, 
förutom fosfor. Detta har genomförts under 
en tidsbegränsad period, med lyckat resultat, 
vid Öresundsverket i Helsingborg.  

Erfarenheter av källsorterande system 
 

Ja flera småskaliga. Urinsorterande system 
allt mindre tillämpat. Pågående byggnation 
av klosettvattensorterande system som kan 
bli upp till 10 000 personekvivalenter i 
stadsdelen H+ i Helsingborg är det största 
systemet.  

Lagkrav/styrande mål och regelverk 
inklusive eventuella ekonomiska styrmedel 
 

SNFS 1994:2 Kungörelse med föreskrifter om 
skydd för miljön, särskilt marken, när 
avloppsslam används i jordbruket. Inga 
ekonomiska styrmedel. VA-branschen tar 
själva kostnaden för slammet via VA-taxan.  
 
SJVFS 2004:62 Föreskrifter och allmänna råd 
om miljöhänsyn i jordbruket begränsar 
tillförsel av fosfor max 22 kg totalfosfor per 
hektar spridningsareal och år.  
 
Revaq är ett frivilligt certifieringssystem 
utvecklat av branschen med högre krav än 
lagstiftningen. Även krav på egenkontroll och 
uppströmsarbete, samt dokumentation av 
var slammet används.  
 
I dagsläget finns ingen reglering avseende 
användning av slam vid jordtillverkning. RISE 
har tidigare utvecklad ett certifieringssystem 
för anläggningsjord men branschen har inte 
visat något intresse att certifiera sina 
jordprodukter.  
 

Pågående utveckling, innovation, forskning 
specifika lärdomar 

Utveckling av slamtorkning pågår, dels 
beprövade bandtorkar, dels nya torkmetoder 
med hjälp av HTC (t ex Swedish Exergy, C-
green m fl.). Tidigare ambitioner att torka 
slam har ofta misslyckats men nu kan man se 
nya initiativ på området. Ragn-Sells lanserar 
sin Ash2Phos-metod för fosforutvinning från 
aska. EkoBalans jobbar med pyrolys av torkat 
slam och ammoniakstripping för att utvinna 
kväve. Just nu är det dock ett avvaktande 
läge i Sverige pga att de flesta aktörer väntar 
på vad som kommer att stå i förslaget till lag 
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om förbud av slamspridning och obligatorisk 
fosforåtervinning.  

Källor Naturvårdsverkets rapporter, Svenskt Vatten, 
SVU-rapporter, Systemic (H2020-projekt), 
Svensk lagstiftning, Svenska föreskrifter 

 

 Tyskland 
 

 
Figur 2. Slamstatistik för Tyskland år 2015 enligt Eurostat. Den generella trenden i Tyskland är att 
förbränning är ökande och slamspridning är minskande. 

Tyskland är teknikdrivande på fosforåtervinning från avloppsslam genom en lag på området 
som infördes 2018-01-01. För närvarande funderar de ansvariga för 500 stora reningsverk 
(>50 000 pe) på hur de skall uppfylla de nya bestämmelserna år 2029/32, och till år 2023 skall 
de ha lagt fram en plan för detta. Kritik har framförts mot lagen, till exempel för att den 
missgynnar rötning, och att den kommer att innebära mer förbränning, men generellt sett så 
följs utvecklingen i Tyskland med stort intresse, speciellt av Sverige. Intresse för 
kväveåtervinning finns också som drivs av avloppsreningsverkens vilja att minska sina 
kostnader, eftersom kvävereningen innebär en stor energiutgift för de flesta 
avloppsreningsverken. Både förbränning och slamspridning på åkermark förekommer men 
förbränning förväntas öka och åkermarksspridning minska framöver.  
 
I Hamburg byggs nu Europas största källsorterande avloppssystem för 2000 invånare. Det är 
resultatet av konceptet Hamburg Water Cycle som framför allt syftar till att energieffektivisera 
avloppsvattenreningen. Klosettvatten och BDT-vatten skiljs åt i separata system. Det 
näringsrika klosettvattnet bortförs i vakuumsystem och behandlas därefter genom rötning 
ihop med matavfall för biogasproduktion. Ur denna fraktion skall sedan en färdig 
gödselprodukt till jordbruket kunna ske för näringsåtervinning.  
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Huvudsaklig hantering av slam och 
P-utvinning i ett 5 – 10 års 
perspektiv 
 

Tyskland är det land i världen som kommit längst 
avseende krav på återvinning av fosfor. Den lagstiftning 
som började gälla 2018-01-01 definierar tidtabellen för 
fosforåtervinningen. År 2023 skall alla verk > 50 000 pe 
(ca 500 st, 2/3 av slammet) presentera en plan för hur 
lagen skall uppfyllas. Återvinningen skall vara införd 
senast 2029 eller 2032 beroende på storlek på 
avloppsreningsverket.  

Erfarenheter av kväveåtervinning 
från avlopp 
 

Kväveåtervinning är på uppgång i Tyskland liksom 
fosforåtervinning. Anledningen till detta är att 
konventionell kväverening är energikrävande och 
därmed kostnadskrävande. Detta, samtidigt som både 
kvävebelastningen och reningskraven för kväve ökar, 
gör att det finns ett intresse i Tyskland för 
kväveåtervinning.  T ex byggs en 
demonstrationsanläggning för kombinerad fosfor- och 
kväveåtervinning i Braunschweig, där 15 % av kvävet 
kan återvinnas i form av diammoniumsulfat.  

Erfarenheter av källsorterande 
system 
 

Ja, Hamburg (Jenfeld) har för närvarande Europas 
största källsorterande avloppssystem. Hur den färdiga 
gödselprodukten ska nå lantbruket är inte bestämt 
ännu. Det finns heller inga krav på denna typ av system 
i nya byggnader.  

Lagkrav/styrande mål och 
regelverk inklusive eventuella 
ekonomiska styrmedel 
 

Klärschlammverordnung (Verordnung über die 
Verwertung von Klärschlamm, Klärschlammgemisch 
und Klärschlammkompost) började gälla 2017-10-03 

Pågående utveckling, innovation, 
forskning specifika lärdomar 

Ministeriet för utbildning och forskning (BMBF) har ett 
RePhoR-program där man skall utveckla koncept och 
sen finansiera 5-6 demo- eller fullskaleanläggningar 
med en total budget 30 miljoner Euro. Syftet med 
programmet är att man insett att den nya lagen på 
fosforåtervinning kommer att ge ökade kostnader och 
man vill på detta sätt hjälpa till med riktade stöd för 
forskning, utveckling och implementering. Stödet kan 
som längst utdelas till 2027.  
https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-
1648.html 

Källor SVU-rapporter (Bo vB), Kabbe C., internet, tyska 
lagtexter 

 

https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-1648.html
https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-1648.html
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  Schweiz 

 
Figur 3. Slamstatistik för Schweiz år 2013 enligt Eurostat. Schweiz har en lång tradition av slamförbränning 
och i nuläget förbränns allt slam. 

År 2006 infördes ett förbud mot slamspridning på åkermark, vilket ledde till att 
slamförbränningen i Schweiz ökade, från en redan hög nivå. Allt slam (190 kton ts, ca 6000 ton 
fosfor) förbränns i monoförbränningsanläggningar, cementugnar eller 
avfallsförbränningsanläggningar. Det finns krav på obligatorisk fosforåtervinning från 
slakteriavfall (Abfallverordnung, 2015). Det finns ännu inget krav på fosforåtervinning från 
slam, men lagstiftning håller på att arbetas inom området. I nuläget lägger man slamaska på 
särskild deponi för eventuellt senare fosforutvinning. Eftersom Schweiz inte är med i EU berörs 
man ej av den nya gödselmedelsförordningen på EU-nivå.  
  
2017 infördes en ny kategori av gödningsmedel ”återvunnen mineralgödsel” med gränsvärden 
för metaller, se Tabell 1, som återfinns i en förordning om minskning av kemiska risker 
(ChemRRV 2005). Bilaga 2, avsnitt 2.2.4 i ChemRRV definierar gränsvärden för metaller och 
organiska ämnen för gödningsmedel som bygger på återvunnen fosfor, t ex från slam. Dessa 
gränsvärden återges i Tabell 1 nedan. I kolumnen längst till höger görs en jämförelse med vad 
denna kvot är i ett svenskt slam av normal kvalitet som är godkänd för åkermarksspridning. 
Notera att svenska regelverket är inte har något motsvarande krav för metallinnehåll som 
relaterar till fosfor, utan i Sverige har vi ett absolutbelopp relaterat till mängd torrsubstans,  
enligt SFS 1998:944. 
 
Tabell 1  Gränsvärden enligt ChemRRV Bilaga 2 för gödningsmedel som bygger på återvunnen fosfor 

Förorening Gränsvärde Enhet 
Motsvarande kvot 

för ett svenskt slam 
av normalkvalitet 

Bly, Pb 500 g / ton P 620 

Kadmium, Cd 25 g / ton P 25 

Koppar, Cu 3000 g / ton P 11000 

Nickel, Ni 500 g / ton P 500 

Mercury, Hg 2 g / ton P 21 

Zinc, Zn 10000 g / ton P 19000 

Förbränning
100%
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Förorening Gränsvärde Enhet 
Motsvarande kvot 

för ett svenskt slam 
av normalkvalitet 

Arsenic, As 100 g / ton P - 

Chromium, Cr 1000 g / ton P 700 

PAH (summa av 16 PAH enl EPA) 25 g / ton P - 

PCB (summa av 7 st PCB enl IRMM) 0,5 g / ton P - 

Dioxiner (PCDD) och furaner (PCDF) 120 ng/kg P ng/kg P - 

 
Som synes av tabellen så är de flesta parametrarna i ChemRRV lägre satta än motsvarande 
kvot i svenskt slam, förutom för krom där det är högre kvot. Svenskt slam skulle inte kunna 
spridas under denna lagstiftning. I Sverige finns ej heller några gränsvärden för organiska 
ämnen i slam, ej heller för arsenik.  
 

Huvudsaklig hantering av slam och P-
utvinning i ett 5 – 10 års perspektiv 
 

År 2016 gick 64 % av slammet till 
monoförbränningsanläggningar, 23 % till 
cementugnar och 13 % till 
avfallsförbränningsanläggningar. Schweiz 
förväntas öka förbränningen och börja 
utvinna mer fosfor, dvs följa utvecklingen i 
Tyskland. Nya lagar håller på att tas fram och 
dessa skall var implementerade 2026. År 
2020 förväntas det komma riktlinjer för 
fosforåtervinning i VVEA (avfallsförordning) 

Erfarenheter av kväveåtervinning från avlopp 
 

En fullskaleanläggning finns på ARV Yverdon 
för att återvinna kväve från rejektvattnet, 
samt en likadan under uppbyggnad på ARV 
Altenrhein med driftstart 2020. Tekniken 
medför en reduktion av N2O-utsläpp från det 
biologiska reningssteget och man får 
ekonomisk kompensation för att man gör 
dessa åtgärder och minskar klimatpåverkan.  

Erfarenheter av källsorterande system 
 

Enbart på forskningsstadiet. EAWAG i Zurich 
är en internationellt ledande forskarmiljö på 
området.  

Lagkrav/styrande mål och regelverk inklusive 
eventuella ekonomiska styrmedel 
 

Lag om fosforåtervinning är under utveckling. 
Ekonomisk kompensation för minskade 
lustgasutsläpp via kväveåtervinning från 
avloppsreningsverk (se ovan)  

Pågående utveckling, innovation, forskning 
specifika lärdomar 

Forskning och utveckling är helt inriktad på 
hur man skall få ut fosfor från slamaskan. En 
av de tre stora europeiska initiativen har sin 
bas i Schweiz, i samarbete med Spanien, och 
benämnes Phos4Life.   

Källor Anders Nättorp, FHNW, University of Applied 
Sciences and Arts Northwestern Switzerland, 
Basel,  
Abfallverordnung VVEA, 2015 
ChemRRV (Chemikalien Risikoreduktions-
Verordnung 
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 Danmark 

 
Figur 4. Slamstatistik för Danmark år 2012 enligt Eurostat. Danmark är ett utpräglad slamspridarland med 
ett stort undantag runt Köpenhamn, där allt slam förbränns sen drygt 20 år tillbaks och askan samlas i en hög, 
en s k ”fosforbank”.  

Danmark satte i sin Waste Plan 2013 målet att man år 2018 skulle återvinna 80 % av fosfor-
innehållet från avloppsslam (Denmark without waste, 2013, Table 1, s 12). Detta uppnåddes 
inte riktigt; man nådde 73 % återvinning i jordbruksanvändning, i stort sett enbart via 
slampridning på åkermark. Den nya Waste Plan (2015) behåller 80-procentsmålet. Däri 
inkluderas bl a struvit-återvinning i avloppsreningsverk (SCOPE Newsletter 129, 2019) (BIOFOS, 
2018a). I Köpenhamnsområdet, med hög befolkningstäthet och relativt stora avstånd till 
jordbruksmark, bränns det dock mycket slam. Om detta istället skulle spridas på 
jordbruksmark så skulle det innebära osäker avsättning, medföra långa transporter och risk för 
luktproblem (BIOFOS 2018b). 
 
När det gäller gränsvärden för tungmetallerna kadmium och kvicksilver är gränsvärdena 
striktare för Danmark än för Sverige (Johansson, 2018, s 21). De hårda kraven på slam i 
Danmark har bidragit till högt förtroende för slamspridning inom jordbruket, bland alla 
aktörer, och därmed varit avgörande för den stora slamanvändningen. Miljöministeriet anser 
detta vara den bästa användningen av slam från avloppsreningsverk (SCOPE Newsletter 129, 
2019, s 18). Den omfattande slamspridningen på dansk åkermark sker trots att den danska 
åkermarken redan innehåller mycket fosfor. Enligt Statistiska Centralbyråns rapport om kväve- 
och fosforbalanser i Sverige och EU (SCB, 2018, fig 8), så erhåller den danska åkermarken 
årligen ett relativt stort överskott av fosfor.  
 
I Danmark så har debatten om slam i stort sett varit frånvarande, jämfört med t ex Sverige; 
detta trots att kunskapsnivån är ungefär samma i dessa länder (Johansson, 2018, s 39). 
Exempelvis ledde debatten om mikroplaster i Sverige till att flera lantbrukare vägrade ta emot 
avloppsslam (ibid., s 39, citerande HD BioRec), medan detta inte har skett i Danmark.  
En annan skillnad mellan Sverige och Danmark är att det i Sverige är olika myndigheter som 
hanterar kemikalier och natur (Kemikalieinspektionen och Läkemedelsverket å ena sidan resp. 
Naturvårdsverket å den andra), medan det i Danmark är en och samma myndighet 

Jordbruksändamål
65%

Deponering
1%

Förbränning
29%

Annat
5%

https://biofos.dk/nyheder/samarbejde-om-genvinding-af-fosfor/
https://biofos.dk/nyheder/samarbejde-om-genvinding-af-fosfor/
http://www.svensktvatten.se/globalassets/utbildning/konferenser-och-seminarier/180411-iwaswe_p/dines-thornberg_towards-p-recovery-from-sludge-ash-in-copenhagen_iwa-p_2018-04-11.pdf
https://closingtheloop.se/media/2018/10/Closing-the-loop_Nils-Johansson.external.pdf
https://www.phosphorusplatform.eu/images/scope/ScopeNewsletter129.pdf
https://www.phosphorusplatform.eu/images/scope/ScopeNewsletter129.pdf
https://www.scb.se/contentassets/6707adf4535a475aa8d44526ec390ecd/mi1004_2016a01_sm_mi40sm1801.pdf
https://closingtheloop.se/media/2018/10/Closing-the-loop_Nils-Johansson.external.pdf
https://www.hdbiorec.se/


 

© RISE Research Institutes of Sweden 

(Miljᴓstyrelsen) (ibid., s 16, 26). I Sverige har dessa myndigheter olika syn på problematiken 
pga sina olika roller, vilket ger en viss frihet till kommunerna. Kemikalieinspektionen trycker 
hårt på målet ”Giftfri miljö” vilket motverkar slamspridning. Naturvårdsverket framhåller 
däremot målet ”God bebyggd miljö” vilket premierar god resursförvaltning, dvs att fosfor i 
slammet skall användas och föras tillbaks till åkermarken. I Danmark är policy och 
kommunikation från myndigheter gällande slam mer enhetlig. 
 
Dock har debatten börjat vakna till, bl a som en följd av kartläggningar av fosfor (Ingeniören 
2017) och kväve (Ingeniören 2018)  genomförda av Aarhus Universitet. När det gäller fosfor så 
har Danmark stora obalanser mellan olika områden. I vissa områden ligger åkermarken till och 
med nära fosformättnad, vilket ökar risken för läckage till omgivande vattendrag.  
 

Huvudsaklig hantering av slam och P-
utvinning i ett 5 – 10 års perspektiv 
 

Den huvudsakliga hanteringen är spridning 
på åkermark, ca 73 % f n (2016). Ett 
forskningsprojekt visar på möjligheterna att 
använda fosfor från slam och andra 
restprodukter (Aarhus Universitet, 2019). 
Projektet har bl a utvecklat en metod för 
fosforbestämning i material av olika 
ursprung. Därmed kan gödselgivan på åkern 
göras mycket exakt.  
BIOFOS, som renar avloppsvattnet i 
Köpenhamns-området, har ingått ett 
partnerskap med Ragn-Sells svenska 
dotterbolag EasyMining om fosforåtervinning 
från slamaska, även den i BIOFOS deponier 
(DAKOFA, 2019; BIOFOS, 2018).  

Erfarenheter av kväveåtervinning från avlopp 
 

Inga, förutom det kväve som återvinns via 
struvit, där Danmark har några installationer 
(DTU 2016).  

Erfarenheter av källsorterande system 
 

Inga kända. 

Lagkrav/styrande mål och regelverk inklusive 
eventuella ekonomiska styrmedel 
 

Waste Plan (2015) behåller 80-procentsmålet 
för återvinning av fosfor, som ursprungligen 
sattes redan 2013. Drygt två tredjedelar av 
Danmarks slam går till jordbruket, som anses 
vara den bästa användningen.  
 
Danmark har en skatt på fosforutsläpp till 
recipient (22 €/kg). Detta har lett till att 
fosforutsläppen är så låga som 0.46 mgP-
total/l i medeltal för hela landet.  
(SCOPE Newsletter 129, 2019 
 
Danmark har hårdare krav än EU (i likhet med 
de flesta länder) på tungmetaller i slam för 
spridning på jordbruksmark, och har hårdare 
krav än de svenska standardkraven när det 
gäller Cd, Ni, Hg, se tabell nedan. 
(presentation av Joannes J. Gaard, 
Stockholm, seminarium SNV, april 2019). 

https://ing.dk/artikel/danmark-storsynder-vi-opbruger-verdens-fosfor-ressourcer-med-rasende-fart-191934
https://ing.dk/artikel/danmark-storsynder-vi-opbruger-verdens-fosfor-ressourcer-med-rasende-fart-191934
https://www.altinget.dk/miljoe/artikel/forskere-landbrugspakken-har-udledt-flere-hundrede-ton-ekstra-kvaelstof-til-vandmiljoeer
http://dca.au.dk/aktuelt/nyheder/vis/artikel/restprodukter-kan-vaere-en-god-kilde-til-fosfor/
https://dakofa.dk/element/planer-om-udvinding-af-fosfor-fra-biofos-slamaske/
http://www.mynewsdesk.com/ragnsells/pressreleases/ragn-sells-and-biofos-enter-partnership-on-phosphorus-recovery-in-denmark-2816447
https://www.kt.dtu.dk/om-os/nyheder/2016/05/nyt-studie-kan-foere-danmark-ud-af-forurenet-fosfor-import?id=31278991-c566-4d23-8e7e-dec35a56c598
https://www.phosphorusplatform.eu/images/scope/ScopeNewsletter129.pdf
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Kväve- och fosforreglering.  
EU Waste water directive.  
 
Kväve/nitrat: Danish Nitrates Action 
Programme, förlängt 2015 (Miljöstyrelsen 
2017).  
 

Pågående utveckling, innovation, forskning 
specifika lärdomar 

Vid Aarhus Universitet har man kartlagt 
fosforbudgeten för Danmark (Klinglmair et al. 
2015).   
Innovationspartnerskabet for anvendelse af 
fosfor fra spildevand og spilde-vandsslam 
(bildat 2011) är en plattform för strategiskt 
samarbete.  
Miljøteknologisk Udviklings- og 
Demonstrationsprogram (MUDP). Stödjer 
projekt för cirkulär ekonomi och bättre 
resursutnyttjande t ex (Ecoinnovation 2019) 

Källor Helle Kayerød, DANVA 

 
 
Tabell 2. Gränsvärden för tungmetaller i slam i EU, Danmark och Sverige 

 
 
 
  

https://lbst.dk/landbrug/goedning/kvaelstofregulering/
https://eng.mst.dk/media/186211/overview-of-the-danish-regulation-of-nutrients-in-agriculture-the-danish-nitrates-action-programme.pdf
https://eng.mst.dk/media/186211/overview-of-the-danish-regulation-of-nutrients-in-agriculture-the-danish-nitrates-action-programme.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921344915300963
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921344915300963
https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2013/01/978-87-92903-82-2.pdf
https://ecoinnovation.dk/nyheder/2019/
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 Nederländerna 
I Nederländerna förbränns den största andelen av avloppsslammet, av total slammängd 2017 
på 328 kton TS förbrändes 218 kton, 46 kton torkades och 63 kton komposterades och, se 
Figur 5. Delvis eldas det torkade slammet i kraftvärmeverk eller används i cementindustrin.  
 

 
Figur 5. Slamstatistik för Nederländerna år 2017 enligt uppgift från Dutch water authorities . Landet har stor 
andel slamförbränning men hade tidigare omfattande slamspridning på åkermark.  

I Nederländerna utgår strategin för cirkulär ekonomi från att reningsverk utöver att rena 
vatten ska ha en roll som återvinningsanläggning både avseende energi (ex. biogas), 
näringsämnen (både fosfor och kväve), kol och material (ex. bioplast). Inget slam används inom 
jordbruket. Det är inget förbud, men skärpta gränsvärden avseende tungmetaller som infördes 
1995 gjorde det i praktiken omöjligt. Medvetet prioriteras istället spridning av gödsel, 
eftersom det är i dagsläget ett överskott på fosfor i Nederländerna. 
 
 

Huvudsaklig hantering av slam och P-
utvinning i ett 5 – 10 års perspektiv 
 

Torkning samt monoförbränning med 
fosforutvinning ur slamaska. 
 
Ett flertal olika tekniker för utvinning av 
struvit tillämpas i Nederländerna. Totalt 
extraheras 173 ton fosfor i form av struvit vid 
sju större avloppsreningsverk. Detta 
motsvarar ca 2 % av tillgänglig fosfor i 
avloppsslam. Den främsta drivkraften för 
implementering har generellt varit att 
förebygga driftsproblem och därmed lägre 
kostnad för vattenrening.  
 
Struviten behandlas och används som 
gödselmedel inom Nederländerna, ex. Ostara 
erbjuder ett helhetskoncept som inkluderar 
vidare hantering och produktifiering. 

Kompostering 
och annan 
tillämpning

19%

Förbränning
81%
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Erfarenheter av kväveåtervinning från 
avlopp 
 

Ingen praktisk erfarenhet från kväveutvinning 
från avlopp förutom då man komposterat 
avloppsslam som innehåller en del kväve.  
 
Man har ambitionen att återvinna kväve från 
avloppsreningsverken men är kritisk till 
ammoniakstripping eftersom detta kräver en 
del kemikalier (NaOH), vilket inte anses 
långsiktigt hållbart. Intresset riktas mot andra 
tekniker såsom membranfiltrering. Ett 
problem är också det låga värdet på 
ammoniumsulfat vilket gör att det är svårt att 
få intäkt på utflödet av kväveprodukten. 
 
Lokal kväveåtervinning finns generellt i 
områden där man inte vill importera 
näringsämnen, vilket leder till ett driv för 
utveckling av system för återvinning av både 
kväve och fosfor.  
 

Erfarenheter av källsorterande system 
 

Ja i liten skala. 
 
Skall bygga Europas största källsorterande 
avloppssystem i Amsterdam. Bygger på 
erfarenheter från ett pilotsystem för 547 
hushåll. Oklart hur näringsfraktionerna ska 
hanteras och återföras till lantbruket och 
detta beskrivs som en av projektets stora 
utmaningar; att det inte finns en marknad för 
näringsprodukter utvunna ur avlopp 
(Kärrman et al, 2017) 
 

Lagkrav/styrande mål och regelverk inklusive 
eventuella ekonomiska styrmedel 
 

Drivande är nationell satsning för cirkulär 
ekonomi. 
 
Nationella avfallsplanen (LAP 3; implementing 
EU Waste Framework Directive 2008/98/EG): 
sätter minimumstandard för avloppsslam: 
Termisk behandling och torkning. 
 
Avloppsslam klassas som avfall, men kan 
omklassas för specifika marknadsmässiga 
applikationer, efter det har bevisats att det 
inte är några signifikanta risker för 
människors hälsa. Möjliga risker: läkemedel, 
patogener, tungmetaller, organiska ämnen.  
 
National Fertilizer Act - Implementing decree 
(genomförande av EU Nitrate Directive 
(91/676/EG), och med hänsyn till Waste 
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Shipment Regulation (EG 295/93), Fertilizer 
regulation 2003/2003/EG-in review): 
Förutsättningar för gödselmedel att komma 
ut på marknaden. Återvunnen fosfor (struvit) 
är tillåten efter hygienisering. Gränsvärden 
för metaller och organiska föroreningar. 
 
Det finns därmed stöd i lagstiftningen att 
använda Struvit som gödselmedel inom 
Nederländerna, men det är ej tillåtet att 
exportera. Parallellt med gödselmedel ser 
man också över alternativa marknader med 
högre betalningsvilja för Struvit som t ex 
flamskyddsmedel. 
 
Soil Protection Act – Decree on the use of 
fertilisers on the soil (Implementation of the 
EU Sewage Sludge Directive, 86/278/EG): 
Förutsättning för användning av gödselmedel 
(såsom avloppsslam och återvunnen fosfor) 
på jord.   
 
Än så länge finns inga finansiella instrument. 
 

Pågående utveckling, innovation, forskning 
specifika lärdomar 

Inga nationella program, men de har: 
Ett nätverk för vattenaktörer kallat EFGF 
https://www.efgf.nl/english/  
 
Nätverk för näringsutvinning kallat Nutrient 
plattform 
https://www.nutrientplatform.org/en/ 
 
Arbetar med utveckling av en nationell 
nationell forsknings och innovationsagenda 
baserad på det National Circular Economy 
Programme (Transition agenda Biomass and 
Food). 
 
Aktiviteter avseende utvinning av fosfor från 
aska drivs av företag som arbetar med 
slamförbränning HVC och SNB, också delvis 
ägda av vattenföretagen. Deras franska 
partner är Ecophos. 
 
Det pågår och två initiativ angående 
superkritisk vattenoxidation, ett projekt kallat 
Supsludge där också ett vattenföretag deltar 
(vilket är konfidentiellt). 
 

Källor: 
Ruud Schemen, Senior Adviser, Dutch water 
authorities 

https://www.efgf.nl/english/
https://www.nutrientplatform.org/en/
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Herman Walthaus, Policy Coordinator organic 
waste and nutrient, Ministry of Infrastructure 
and Water management 
 

 

 Storbritannien 

 
Figur 6. Slamstatistik för Storbritannien enligt Scope. Landet tillhör kategorin med mycket slamspridning som 
sker med hjälp av ett kvalitetskontrollsystem (BAS - Biosolids Assurance System) som liknar det svenska 
Revaq.  

 
Storbritannien producerar 23 miljoner ton avloppsslam per år (våtvikt), jämfört med Sveriges 
ca 1 miljon ton. Huvudparten, 78 %, av detta sprids på jordbruksmark (SCOPE, 2019, s 6). 
Ytterligare 5 % sprids på övrig mark, 12 % förbränns, 5 % används i industrin. Spridning på 
jordbruksmark anses av regeringen vara Best Practicable Environmental Option (BPEO). 
Tidigare förbrändes en större andel av slammet, 18 % 2010, men nu är tendensen att röta 
slammet för att sen sprida det på jordbruksmark (Tolvik 2018). Nära 75 % av allt slam rötas 
idag, innan det sprids. Koncentrationerna av tungmetaller har minskat med 1/3 – 2/3 sedan 
det tidiga 1980-talet. 
 
Environment Agency har en pågående strategi för att förändra lagstiftningen inom 
slamområdet  (Environment Agency, 2019). De övergripande bakomliggande orsakerna är att 
den nuvarande lagstiftningen är föråldrad  (UK Legislation 1989; UK Legislation 1990), och att 
komplexiteten av både källorna till slammet och dagens samhälle i allmänhet är mycket högre 
än den var när den nuvarande lagstiftningen tillkom. Den nya strategin har tre huvudmål: 
 

• modernisera och tydliggöra lagstiftningen om slambehandling, lagring och användning 

• harmonisera med resten av området organiskt avfall 

• utröna möjliga risker med modern slamanvändning, t ex när det gäller mikroplaster 
och antibiotikaresistens 
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Parallellt med Environment Agencys ovannämnda arbete pågår arbetet Water 2020 (Ofwat 
2016), lett av departementet Ofwat. För slam innebär det att marknaden för slam ska lyftas 
fram, vilket förväntas leda till effektivare slambehandling och ökad innovation (Ofwat 2016, s 
15). Vart femte år ses priserna för vatten och andra produkter och tjänster över (Water 2020). 
Det skedde senast 2014 och nästa översyn, PR19, blir således under 2019.  
 
Slamspridningen sker ofta enligt ett system som heter BAS, Biosolids Assurance Scheme (BAS 
2019), vilket liknar Revaq-systemet i sin utformning. Systemet är ackrediterat och årliga 
revisioner genomförs. Systemet ägs och förvaltas av 11 stora vatten- och avloppsreningsbolag i 
England. 
 

Huvudsaklig hantering av slam och P-
utvinning i ett 5 – 10 års perspektiv 
 

Direkt slamåterföring dominerar stort med 
en andel på knappt 80 %. Environment 
Agency har påbörjat ett arbete med att 
förändra lagstiftningen, se ovan. Det är svårt 
att förutse hur lagstiftningen kommer att 
ändra sig p g a Brexit (Nabotjek, 2018), och 
om detta kommer att påverka 
slamspridningen. 

Eventuella erfarenheter av kväveåtervinning 
från avlopp 
 

Företaget Wessex Water driver två 
nitratavskiljande anläggningar (House of 
Commons EAC, 2018, s 25). 

Eventuella erfarenheter av källsorterande 
system 
 

Inga rapporterade. 
 

Lagkrav/styrande mål och regelverk inklusive 
eventuella ekonomiska styrmedel 
 

Användningen av avloppsslam på 
jordbruksmark regleras i “Sludge (Use in 
Agriculture) Regulations 1989 (as amended in 
1990)” (Nabotjek, 2018) (UK Legislation 1989; 
UK Legislation 1990; Christodoulou 2016). 
 
Safe Sludge Matrix (2001) anger viktiga krav, 
t ex att jorden ska vara analyserad, med 
angivna maxvärden för 
metallkoncentrationer, samt att jordens pH 
inte får vara under 5.  
 
Nitrater, speciellt från jordbruket, anses vara 
en särskild utmaning för Storbritannien (EU, 
2019, s 23). 
 
En ny slamstrategi, inkluderande ny 
lagstiftning, är under arbete (Environment 
Agency, 2019). Parallellt med detta pågår 
arbete med att effektivisera marknaden för 
slam i arbetet Water 2020. (Water 2020) 

Pågående utveckling, innovation, forskning 
specifika lärdomar 

UKWIR har publicerat en studie av fullskale-
försök för fosforutvinning, med tio 
deltagande vattenföretag (SCOPE, 2019, s 8;) 
Där lyfts bl a kunskapsluckorna fram, och 
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problemen vid verkliga förhållanden vid ett 
avloppsreningsverk tydliggörs. 
UKWIR har publicerat en stor litteraturstudie 
(UKWIR, 2018; SCOPE, 2019, s 7) som 
redovisar alla typer av föroreningar i 
avloppsslam.  
 
Två olika projekt inom området finansieras av 
Horizon 2020-medel: SMART Plant (SMART 
Plant) och Next Gen (Next Gen). Båda syftar 
till ökad återvinning av fosfor och kväve.  

Källor 
Simon Black, UK Biosolids Scheme 
Pete Vale, Severn Trent Water 
 

 

 Norge 

 
Figur 7. Slamstatistik för Norge år 2017. Landet tillhör gruppen länder med mycket slamspridning och VA-
branschens inställning till slamspridning liknar mycket Svenskt Vattens policy om slamspridning.  

 
Den huvudsakliga användningen av avloppsslam i Norge är slamspridning på åkermark. Av de 
totala 121 kton ts slam 2017 så användes 54 % i jordbruket, 11 % på grönytor, 17 % till 
jordproducenter, 7 % vardera till deponi och deponitäckning, samt 4 % till andra ändamål,  
(Statistisk Sentralbyrå, 2019).  
 
I Norge regleras avloppsslam i Gjødselvareforskrift, från 2003. Där regleras kvaliteten och 
användning av allt organiskt avfall, inklusive gödsel och avloppsslam. Den är dock under 
revision; revisionen inleddes 2018. De nya reglerna kommer bland annat att ange ett tak för 
fosfortillförsel till jordbruksmark, samt leda till minskad eutrofiering av vatten samt ökad 
cirkularitet av näringsämnen. Regler om fosfor och kväve är viktiga delar i de nya förslagen.  
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https://ukwir.org/biosolids-to-market-a-strategic-proposal-to-explore-the-threats-to-biosolids-to-land-now-and-in-the-future-sl-850/sl-1072-sl-1060-combined-0
https://www.smart-plant.eu/
https://www.smart-plant.eu/
https://www.smart-plant.eu/
https://www.ssb.no/statbank/table/11788/
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Norge har antagit målen i WHO Protocol on Water and health, där det anges att minst 70 % av 
avloppsslammet ska användas som resurs och att kvaliteten ska säkras så att detta kan ske på 
ett säkert sätt. Detta mål anges som uppnått. 
 
Ett större forskningsprojekt om resurser från avlopp, RECOVER, koordineras av NTNU, med 
medverkan av akademi, institut och företag, med stöd av Norges Forskningsråd.  Det löper till 
2020. Huvudsyftet med projektet är att återvinna fosfor, kväve och energi från kommunalt 
avloppsvatten och slam. Ett mycket intressant samarbete mellan Yara, som tillverkar 
mineralgödsel, och VEAS, ett stort avloppsreningsverk utanför Oslo, innebär att totalt 15 % av 
inkommande kväve i avloppsvattnet utvinns årligen i form av 4000 ton 54 % ammonium-
nitratlösning.  Utvinningen sker med hjälp av ammoniakstripping på rejektvatten från 
slamavvattningen. Detta är en del av anläggningens totala kväveavskiljning, och det görs för att 
uppfylla lagkrav om utsläpp till vatten. Kväveprodukten som utvinns säljs till Yara som 
använder den i sin produktion (Koen Van Keer, 2017, http://www.circulary.eu/project/yara-
recovery/) 
  
Viss forskning pågår om källsorterande klosettsystem (Jenssen, 2017).  
 

Huvudsaklig hantering av slam och P-
utvinning i ett 5 – 10 års perspektiv 
 

Den huvudsakliga användningen är spridning 
på jordbruksmark och uppgick till 54 % år 
2017.  
Norge har åtagit sig att minst 70 % av 
avloppsslammet ska användas som resurs. 
Nuvarande regelverk (från 2003) är under 
revision, med hårdare krav gällande bl a 
fosforspridning (Lantbruksdirektoratet, 
2018).  
Se även nedan under Lagkrav/Styrande mål 

Erfarenheter av kväveåtervinning från avlopp 
 

Det sam-kommunala bolaget VEAS återvinner 
kväve från rejektvatten i 
avloppsreningsverket. Produkten, 
ammoniumnitrat, säljs vidare och används i 
produktion av kommersiella kväve-
gödselmedel.  
Det finns ingen nationell policy riktad mot 
kväveåtervinning. 

Erfarenheter av källsorterande system 
 

Viss akademisk forskning pågår (Jenssen, 
2017). 
Ett par exempel finns på tillämpningar av 
vakuumsystem i flerbostadshus. 
Behandling av klosettvatten och andra 
organiska restprodukter genom 
våtkompostering utvecklades i Norge på 
1980-talet. (Kärrman et al. 2017) 

Lagkrav/styrande mål och regelverk inklusive 
eventuella ekonomiska styrmedel 
 

Det nuvarande styrande regelverket, 
Gjødselvareforskrift, är från 2003. Detta är 
dock under revision, inledd 2018 
(Miljödirektoratet, 2018). Det nya regelverket 
kommer att trycka hårdare på lägre utsläpp 
och högre grad av cirkularitet. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652617317171?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652617317171?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652617317171?via%3Dihub
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Det finns ingen nationell strategi och inga 
styrande mål för fosforåtervinning från 
avloppsslam. Men eftersom det finns ett 
stort fosforöverskott, men ingen större 
efterfrågan för återvunnen fosfor inom 
jordbruket, så finns det ingen drivkraft att 
återvinna fosfor från slam. Med den nya 
lagstiftningen så kommer fosfor att behöva 
återvinnas från slam, för att man ska få 
sprida slammet på åkermark. 

Pågående utveckling, innovation, forskning 
specifika lärdomar 

RECOVER är ett stort projekt, som löper till 
2020 (RECOVER, 2019). Koordinerat av 
NTNU, medverkan av akademi, institut och 
företag, stöd av Norges Forskningsråd.  
Återvinning av fosfor, kväve och energi från 
kommunalt avloppsvatten och slam.  
Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) 
genomförde 2009 en omfattande 
riskbedömning av användning av 
avloppsslam i jordbruket. Slutsatsen av 
denna var att det inte fanns någon signifikant 
risk, varken gällande livsmedel eller miljö. 
VKM planerar nu att uppdatera denna 
rapport. (SCOPE, 2019) 

Källor 
Anna-Sara Magnusson, Miljödirektoratet 
Arne Harr, Norsk Vann 
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 Finland 
Av producerad slammängd i Finland 2016 på totalt 160 kton användes 48% som 
anläggningsjord, 41% användes inom jordbruket och 11% för lagring och sluttäckning av 
avfallsdeponier (Kangas, A 2019), se Figur 8.  

 
 
Figur 8. Slamstatistik för Finland 2016 enligt uppgift från Ari Kangas, Miljöministeriet. Landet har relativt 
mycket slamspridning men har börjat ifrågasätta denna hantering, och för närvarande studeras andra typer 
av lösningar intensivt.  

Det generella intrycket av Finlands verksamhet inom området näringsåtervinning är att de 
jobbar på många olika projekt både inom fosfor och kväveåtervinning från avlopp och 
biogasanläggningar. Drivkraften för detta är inte som i Sverige där en lag är under utveckling, 
utan Finland har tagit ett beslut om att man skall bli ett föregångsland inom 
näringsämnesåtervinning. Det finns också mer praktiska skäl, t ex kan det vara billigare att ta 
hand om kväverikt vatten lokalt än att skicka det till ett avloppsreningsverk. Det finns en 
groende misstro för slamanvändning inom lantbruket hos livsmedelsföretag samt hos 
jordtillverkare, vilket har lett till att man även ser över möjligheten att utveckla ett frivilligt 
certifieringssystem för att bygga förtroende, liknande Revaq i Sverige samt motsvarande i 
Estland.  
 
Mot bakgrund av bristande statistik genomförde Vattenverksföreningen (VVY) 2017 en 
omfattande studie där behandling och nyttiggörande av avloppsslam under åren 2015 och 
2016 sammanställdes. Finska avloppsreningsverk kartlades (totalt ca 150 st) och 
slambehandlingskedjorna utreddes direkt hos verksamhetsutövarna. Slamvolymer och 
metoder för nyttiggörande kunde utredas för nästan alla stora och medelstora verk samt för 
över 60 % av mindre anläggningar (Vilpanen 2017). 
 
Total mängd avloppsslam uppgick år 2016 till ca 150 kton TS varav 73 % behandlades genom 
rötning (vilket var en ökning jämfört med 2015). Fördelning mellan olika behandlingsalternativ 
var enligt Tabell 3 nedan.  
 
Tabell 3. Slambehandling innan slutanvändning 
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Typ av process Andel, % 

Rötning och kompostering 39 

Enbart rötning 29 

Enbart kompostering 20 

Enbart kemisk behandling 6 

Rötning och termisk torkning 4 

Rötning och kemisk behandling 1 

Kalkstabilisering 1  

Summa 100 

 
 

3.8.1 Färdplan för näringsåtervinning 
Framtagen av experter i ”Finnish partnership for research on natural resources and the 
environment (LYNET)” publicerades 2018 en underlagsrapport för framtagandet av en färdplan 
för näringsåtervinning; “Towards a breakthrough in nutrient Recycling, State-of-the-art and 

recommendations for developing policy instruments” (Marttinen 2018).  
 
Rapporten föreslår en radikal reformering av befintliga policyinstrument för att driva på 
återvinning av näringsämnen i Finland. Bland annat föreslås att all reglering avseende 
gödselmededel ska samordnas, exempelvis genom att utveckla nitratdirektivet.  
 
Man vill också öka kunskapen genom att skapa och upprätthålla ett omfattande datasystem 
med information om kvantiteter, egenskaper, placering av näringsrik biomassa och aska samt 
deras nuvarande bearbetningsmetoder. Avseende ökat nyttiggörande av avloppsslam så pekar 
man på att mål snarare bör upprättas avseende återvinning av näringsämnen i avloppsvatten 
än i slam. Möjlig processutveckling lyfts både avseende utvinning av näringsämnen i 
reningsverk samt efter t ex termisk behandling av slam (förbränning/pyrolys). Kostnad samt 
avsaknad av en nationell policy för återvinning av näringsämnen i slam lyfts som en 
begränsande faktor för processutveckling.  
 

3.8.2 Forskning och utveckling 
Det görs ingen utvinning av fosfor från avloppsslam idag, men regeringen finansierar FoU-
projekt inom detta område. Programmet för återvinning av näringsämnen (Raki2 2016-2019) 
har som mål att minska övergödningen och främja målet att före 2020 uppnå god miljöstatus i 
Östersjön och i vattendragen, hushålla med mineralfosfortillgångarna genom att återvinna 
näringsämnen samt att skapa bred synlighet och allmän acceptans för näringsåtervinning. 
 
RAVITA är ett av de mest lovande projekten som finansieras via programmet. Processen går ut 
på att man i slutet av reningsprocessen fäller ut fosfor och får ut ett kemslam från vilket 
fosforsyra utvinns. 
 

3.8.3 Källsorterande system 
Avseende källsorterande system finns viss erfarenhet, framförallt avseende torra toaletter. 
Dessa är främst installerade och använda i landsbygds- och fritidshusområden av engagerade 
och miljöintresserade personer med intresse för gödselmedel och som inte vill eller har 
möjlighet att använda vattentoalett. Skalan på dessa system är relativt liten. Installation av 
urinsorterande system är sällsynt och varje fall är unik samt kräver mycket pionjärarbete. 
 
Det finns ingen policy avseende installation av källsorterande avloppssystem vid nybyggnad 
eller ombyggnad. Nationellt finns endast generella ställningstagande att urinsorterande 
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toaletter kan vara en lämplig teknik i landsbygdsområden för att uppfylla krav på lokal 
avloppsvattenrening utanför avloppsnätet. Ansvaret för rådgivning och bygglov ligger sedan på 
kommunal nivå varför det kan variera.  
 

Huvudsaklig hantering av slam och P-
utvinning i ett 5 – 10 års perspektiv 
 

Det är ett ökat intresse för termiska 
lösningar. Utveckling är beroende av 
marknadssituationen som är svår att förutse. 
Den framtida användningen av slam i 
lantbruket samt inom anläggning är 
sammantaget osäker.  
 

I Rovaniemi är en 
slamförbränningsanläggning Alakorkalo 
wastewater sludge burning plant under 
uppförande. Anläggningen byggs av Napapiiri 
Energy and Water (Neve, ett kommunalt 
bolag som ägs staden Rovaniemi). Den 
process som används kallas PAKU, designad 
av Endev (tork och reaktor), vilka också har 
en prototyp i Kotka, Finland. Planen är att 
blanda aska från slamförbränning med aska 
från ett kraftvärmeverk, vilken sedan 
bearbetas för användning som 
gödningsmedel (Neve, 2019) 
 

Erfarenheter av kväveåtervinning från avlopp 
 

Statlig finansiering har funnits tillgänglig för 
utvecklingsprojekt, främst för utvinning av 
fosfor men där även kväve inkluderas.  
 
Finns exempel på utvinning genom 
”nitrogenwater” och utvinning av 
ammoniumsulfat från biogasanläggningar 
som drivs av Gasum. 
 
NPHarvest projekt av Aalto University, som 
går ut på att återvinna näringsämnen (NP) 
från flytande bioavfallsflöden genom 
membranteknik. Projektet är ett sk ”statligt 
nyckelprojekt" inom området 
 

Erfarenheter av källsorterande system 
 

Det finns viss erfarenhet, framförallt 
avseende källsorterande torra toaletter. 
Installation av urinsorterande system är 
sällsynt och varje fall är unik samt kräver 
mycket pionjärarbete. 
 

Lagkrav/styrande mål och regelverk inklusive 
eventuella ekonomiska styrmedel 
 

”Lag om Gödselfabrikat” med tillhörande 
förordningar syftar till kvalitetssäkring av bl.a. 
användningen av bioprodukter som lämpar 
sig som gödselfabrikat (däribland slam). Här 
ställs krav avseende egenkontroll etc.  
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Mål 8 i den nationella Avfallsplanen mot 
2023 Användningen av gödselmedel som 
tillverkas av återvunnet råmaterial ökas så 
att den ersätter användningen av 
gödselmedel som tillverkats av jungfruliga 
råvaror. Målsättningen innefattar både kväve 
och fosfor.  
 
Nationell färdplan för näringsåtervinning 
håller på att tas fram “Towards a 
breakthrough in nutrient Recycling, State-of-
the-art and recommendations for developing 
policy instruments”. Underlagsrapporter 
föreslår en radikal reformering av befintliga 
policyinstrument för att driva på återvinning 
av näringsämnen i Finland 
 
Det finns ingen policy avseende installation 
av källsorterande avloppssystem vid 
nybyggnad eller ombyggnad.  
 

Pågående utveckling, innovation, forskning 
specifika lärdomar 

Det pågår flertal projekt inom 
näringsåtervinning. Regeringen finansierar 
FoU projekt genom Programmet för 
återvinning av näringsämnen (Raki2 2016-
2019). Inom fosforåtervinning märks RAVITA 
som nyckelprojekt inom programmet.  
 
Huittinen reningsverk planerar mindre 
pilotförsök med utvinning av struvit, ett 
mindre projekt som avslutas 2019. 
 
I Helsingfors finns en pilot för pyrolys av 
avloppsslam som drivs av Helsinki Region 
Environmental Authority HSY.  
 

Källor 
 
 

Saijariina Toivikko, VVY 
Eeva-Liiska Viskari, TAMK 
 

 

 Kanada – Ontario 
I Ontario produceras 300 kton TS avloppsslam varav ca 40 % sprids inom lantbruket (på 3000 
godkända skiften), ca 10 % deponeras och 50 % förbränns (uppskattat av MECP 2016), Figur 9. 
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Figur 9. Slamstatistik för provinsen Ontario i Kanada (MECP, 2016). Landet tillhör kategorin med mycket 
slamspridning. Det är svårt att få grepp om den totala bilden eftersom varje delstat har egna regler för 
slamhantering.  

 

3.9.1 Hantering av slam som ett NASM-material  
Hantering av slam, eller biosolids som det mer positivt kallas, regleras av respektive provins i 
Kanada som också sätter upp egna standarder för användning som gödselmedel inom 
lantbruket. Generellt stödjer de flesta en hantering vilket man ser främjar användning av 
värdefulla resurser som näringsämnen, organiskt material och energi under förutsättning att 
miljö- och folkhälsorisker, växthusgasutsläpp samt resursernas värde beaktas. Istället för att 
som i Sverige utgå från försiktighetsprincipen då kunskap saknas eller är bristfällig, tillämpas 
generellt riskbedömning baserad gränsvärden och kvalitetskrav utifrån tillgänglig vetenskap 
och teknik (Öberg 2018). 
 
Ontario, den mest befolkade provinsen (13,5 miljoner invånare motsvarande 38 % av Kanadas 
befolkning) tas nedan upp som exempel men ett nationellt perspektiv ges till viss del. För 
spridning inom lantbruket tillämpas en reglerad process som till viss del motsvarar arbetet 
med Revaq i Sverige, denna inkludera dock också godkännande av aktuella skiften för 
spridning. Slam som produktifierats kan också godkännas för handel inom Kanada. 
 
 
Fördelningen mellan olika hanteringsformer varierar år från år, men spridning av avloppsslam 
ses i provinsen som den viktigaste hanteringsmetoden för att återföra näringsämnen tillbaka 
till lantbruket.  
 
För att få användas som gödselmedel enligt regional standard behandlas slammet, vanligtvis 
genom rötning. Det kategoriseras som non-agricultural source material (NASM) vilket regleras 
enligt Ontario Nutrient Management Act, 2002 (NMA). Ansökan om spridning görs genom en 
NASM-plan som beskriver källan(orna) till NASM, analys av tillämpliga och reglerade 
parametrar som näringsinnehåll, metaller och patogener, plats för spridning, placering av 
brunnar, växtföljd, jordtyp, lutning, maximal spridning samt lämplig lagring.  
 

Jordbruksändamål
40%
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3.9.2 Rapporter om näringsämnesåtervinning i Kanada 
I rapporten ”Options for Improved Nutrient Removal and Recovery from Municipal 
Wastewater in the Canadian Context” framtagen 2015 av University of Manitoba för Canadian 
Water Network finns kunskapsläget sammanställt (Oleszkiewicz 2015). Enligt rapporten har 
struvitprocesser primärt införts mot bakgrund av hårdare krav på låga fosforhalter i utgående 
vatten från bio-P avloppsreningsverk, dvs inte primärt för att återvinna fosfor utan för att 
minska returflödet av fosfor internt i avloppsreningsverket och säkerställa en bättre drift på 
detta. Införandet av struvitprocesser har visat på ekonomiska fördelar jämfört med 
alternativet att gå över till kem-P. Man skriver också att barriären för kväveåtervinning är hög 
så länge priset för kvävegödsel är lågt, framställt med billig naturgas. I rapporten (kap5) har 
också teknik både för kväve och fosforåtervinning sammanställts. 
 
År 2012 publicerade Canadian Council of Ministers of the Environment (CCME) Biosolid Task 
Group en nationell strategi för nyttiggörande och hantering av avloppsslam ”Canada-wide 
Approach for the Management of Wastewater biosolids”. Detta gjordes mot bakgrund av 
pågående nyinvesteringar i avloppsreningsverk vilket förväntades öka kvalitén på avloppsslam 
generellt. Centralt är en tydligt uttalad policy för näringsåtervinning samt fyra stödjande 
principer. Till dokumentet finns även en teknisk guide som inkluderar bästa tillgängliga teknik 
”Guidance document for the Beneficial Use of Municipal Biosolids, Municipal Sludge and 
Treated Septage” (CCME2012). 
 

3.9.3 Nationell konferens 2018 
The Sustainable Phosphorus Alliance är en medlemsorganisation i Nordamerika som fokuserar 
på det komplexa problemet med hållbar fosforanvändning. Den 8 mars 2018 hölls en National 
Nutrient Reuse and Recovery (NNRR) konferens i Toronto för att diskutera näringsåtervinning 
och återanvändning i Kanada, med fokus på fosfor. Närvarande intressenter och efterföljande 
analys stödjer ett kanadensiskt ramverk för att koordinera näringsåtervinning i Kanada. Förslag 
på utformning samt information om olika initiativ, utmaningar och möjligheter finns samlat i 
rapporten “Nutrient recovery and reuse in Canada: Foundation for a national framework” (IISD 
2018). Exempel på lyckade initiativ som lyfts i sammanfattningen är: 
 

• Flera kanadensiska företag tillämpar framgångsrikt fosforutvinning. Där har drivkraften 
för fosforutvinning varit att minska kommunens driftskostnader för 
avloppsvattenrening.    
 

• Ett av Canadian Food Inspection Agency godkänt gödselmedel från reningsverk 
”biosolids” (e.g. kvalitetssäkrat avloppsslam) produceras för närvarande i Ontarios 
proaktiva kommuner (Guelph, St. Thomas, Elora).  

 

Huvudsaklig hantering av slam och P-
utvinning i ett 5 – 10 års perspektiv 
 

Generellt i Kanada arbetar man för en 
kontrollerad återföring av slam inom 
jordbruket för att återvinna värdefulla 
resurser som näringsämnen och organiskt 
material. 
 
Inriktningen i Ontario Policy Statement samt 
aktiviteter enligt Ontario Environmental Plan 
bedöms kunna uppmuntra användning 
infrastruktur och behandling avsedd för 
spillvatten även för matavfall/ annat 
organiskt avfall. Detta tror man potentiellt 
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kan förbättra kvalitén, intresse hos 
marknaden och därmed minska andelen slam 
som läggs på deponi. 
 

Erfarenheter av kväveåtervinning från 
avlopp 
 

I Ontario känner man inte till någon 
kväveåtervinning av spillvatten.  
 
Enligt en rapport från Manitoba University 
bedöms barriären för kväveåtervinning 
generellt som hög så länge priset på naturgas 
ligger på dagens nivåer (Oleszkiewicz 2015)  
 

Erfarenheter av källsorterande system 
 

Nej inte I Ontario 
 

Lagkrav/styrande mål och regelverk inklusive 
eventuella ekonomiska styrmedel 
 

Utgår från US EPA503 (istället för Eus 
lagstiftning som övriga studerade länder) 
 
Avloppsslam kategoriseras som Non-
agricultural source material (NASM) och 
regleras enligt Ontario Nutrient Management 
Act, 2002 (NMA). Ansökan för spridning görs 
genom en NASM-plan (liknande en 
spårbarhetsrapport inom Revaq). Ansökan 
godkänns av Ontario Ministry of Agriculture, 
Food and Rural Affairs (OMAFRA). Ansvar för 
tillsyn ligger på Ontario Ministry of the 
Environment, Conservation and Parks 
(MECP). 
 
Omklassificering till kommersiella 
gödselprodukter från slam (efter process för 
förädling såsom pelletering eller kalk-
stabilisering) erkända för handel i Kanada 
regleras federalt genom Canadian Fertilizing 
Act och märkningskrav som fastställts av 
Canadian Food Inspection Agency. 
 
Transport och/eller spridning/hantering av 
obehandlat avloppsslam (kallat septik) är 
reglerat i Environmental Protection Act (EPA) 
och kräver en Environmental Compliance 
Approval (ECA) som ges av MECP. 
 
Arbete för att ta fram ett kanadensiskt 
ramverk för att koordinera 
näringsåtervinning/återanvändning (NNR) 
pågår. 
 

Pågående utveckling, innovation, forskning 
specifika lärdomar 

OstaraPEARL processen och OstaraWASSTRIP 
processen undersökt och tillämpas på ett par 
reningsverk västra Kanada. 
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Struvitprocesser har dock primärt införts mot 
bakgrund av hårdare krav på fosforhalter i 
utgående vatten från bio-P 
avloppsreningsverk dvs inte primärt för att 
återvinna fosfor utan för att minska 
internflödet av P och få bättre drift på 
reningsverket. Man har också påvisat 
ekonomiska fördelar jämfört med alternativet 
att gå över till kem-P. 
 

Källor 

Greg de Vos, Senior Policy Advisor, Ontario 
Ministry of Agriculture and Rural Affairs 
(OMAFRA) 
Thon Phommavong, Saskatchewan Water 
Security Agency, as representative of Water 
Management Committee (WMC) (also lead of 
Municipal Wastewater Effluent Project Team) 
 

 

 Viktiga EU-projekt 
De studerade länderna är i olika utsträckning med i ett antal EU-projekt som är värdefulla i 
detta sammanhang. Nedan är en tabell över de projekt som är viktiga för återvinning av 
näringsämnen från avloppsreningsverk. De länder som är med i detta projekt är fetmarkerade. 
Informationen kommer från en annan rapport (SVU 2018:02) men har bearbetats.  
 

Projektnamn, 
projekttid 

Inriktning 

Phos4You  
2017-2020 

Phos4You är ett stort projekt med en total budget på 11 miljoner Euro, varav EU står 
för 6,5 miljoner Euro. Det är ett NWE (NorthWestEurope) Interegprojekt med 
följande åtta länder: Belgien, Frankrike, Tyskland, Irland, Luxemburg, 
Nederländerna, Schweiz och Storbritannien. Projektet leds av Lippeverband i 
Tyskland, vilket kan liknas vid ett vattenvårdsförbund som sedan nästan hundra år 
har förvaltat floden Lippe (biflod till Rhen), med avseende på flöde och kvalitet mm. 
Projektet är av stort intresse eftersom dess fokus ligger på fosfor i just avloppsslam 
från avloppsreningsverk.  
Man har ett antal stora mål med projektet:  

• I projektet finns 44 olika företag som tillsammans skall konstruera och 
demonstrera 6 olika fosforåtervinningsprocesser i de deltagande länderna. 

• Man skall framställa 5 nya gödningsprodukter med återvunnen fosfor.  

• En EU-standard skall föreslås för hur gödningsprodukter med återvunnen 
fosfor från avlopp skall bedömas.  

• Man skall genomföra aktiviteter som ökar den sociala acceptansen för 
denna typ av produkter 

 

Run4Life 
2017-2020 

Horizon2020-projekt som fokuserar på näringsåtervinning från separerade 
avloppssystem. Man skall studera extremt snålspolande toaletter, hypertermofil 
anaerob rötning (70 grader) och en bioelektrokemisk process för N-återvinning, via 
ammoniumnitrat. Fyra olika demo-siter kommer att presentera koncepten, Belgien, 
Spanien, Nederländerna och Sverige (H+). Utvärdering av näringsämnen och 

http://www.nweurope.eu/projects/project-search/phos4you-phosphorus-recovery-from-waste-water-for-your-life/
http://www.run4life-project.eu/
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Projektnamn, 
projekttid 

Inriktning 

samarbete med mineralgödseltillverkare och lantbrukare. Projektet är det enda stora 
EU-projektet med svenskt deltagande och är främst intressant i de fall då man 
projekterar nya bostadsområden eftersom man utvecklar ny typ av VA-infrastruktur. 
Projektet fokuserar mer på att jobba uppströms med avloppssystemen än att 
modifiera konventionellt AVR eller att utvinna näring ur konventionellt avloppsslam.  
 

ENRICH,  
2017-2021 

Projektet är ett LIFE-projekt finansierat av EU med 1,6 miljoner Euro, och lika mycket 
till från andra parter, baserat i Spanien, Murcia WWTP.  Projektet går ut på att 
återvinna näring (både N och P) från avloppsreningsverk. För P satsar man på ”to 
extract and concentrate phosphorus in the liquid phase with a later full recovery via 
crystallization” och för N gäller “nitrogen recovery unit will be based on ammonium 
adsorption into zeolites combined with membrane contactors”.  
 
I förväntade mål anger man att 80 % av P skall återvinnas, varav struvit skall stå för 
mer än 50 %. För N räknar man med att kunna återvinna 15 % av den totala 
mängden mha ”kväverika produkter”. Man avser sedan att blanda dessa produkter 
till en komplett gödningsmedel för jordbruket. Kännetecken för projektet är också 
att man skall utveckla nya affärsmodeller och få med flera aktörer i processen, t ex 
lantbrukare och mineralgödsel-tillverkare.  
 

Systemic,  
2017-2021 

H2020 projekt som fokuserar på att återvinna näringsämnen, N, P och K från ett 
flertal organiska fraktioner. Man nämner t ex gödsel, avloppsslam och matavfall, 
men även andra fraktioner kan komma i fråga. Hemsidan är bra och beskriver de fem 
anläggningarna i detalj.  
 
Man har 5 st demonstrationsanläggningar, varav fyra är biogasanläggningar 
(Nederländerna, Belgien, UK, Tyskland) och den femte är ett avloppsreningsverk 
beläget i Italien. Det är således rötrest från biogasanläggningar som är i fokus i 
projektet. Dessa demonstrations-anläggningar har redan installerat lovande teknik 
för näringsämnesåtervinning (NRR, Nutrient Recovery and Recycling) i 
storleksordning 50 – 250 kton rötbart material per år och man vill nu nå ut med 
detta till andra platser/anläggningar som man benämner ”outreach” plants.  
 

SMART-Plant 

2016-2020 
 

Stort H2020-projekt med 26 partner från sex länder (Nederländerna, Storbritannien, 
Italien, Spanien, Grekland och Israel) som tar ett helhetsgrepp på avloppsreningsverk 
och försöker få dessa att bli ”Resource Recovery Plants”.  

Projektet har flera mål:  

• Energieffektivitet 

• Återvinning av näringsämnen 

• Produktion av biopolymer 

• Återvinna cellulosa 
Hemsidan är mycket bra och beskriver bland annat ganska ingående de nio olika 
avloppsreningsverken, vad fokus är på respektive ARV (cellulosa, näringsämnen etc.). 
Näringsämnen kommer att återvinnas på olika sätt, t ex i form av fosforrik kompost 
eller i form av struvit.  
 

 
 
 

http://www.life-enrich.eu/life/
https://systemicproject.eu/
http://smart-plant.eu/
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4 Diskussion och slutsatser 
I detta avsnitt för vi ett resonemang över skillnader och likheter mellan de nio länder som 
studerats, dels avseende nuvarande hantering, dels utifrån bakgrund, drivkrafter och ambitioner 
på sikt.  
 

4.1.1 Slamhantering och fosforåtervinning 
En sammanställning av statistik avseende hantering av slam presenteras i Figur 10 nedan. 
Uppgifterna är hämtade från Eurostat samt i vissa fall kompletterade med ytterligare uppgifter 
som meddelats av den representant/er som kontaktats i respektive land. Statistiken visar stor 
andel förbränning i Nederländerna, Schweiz och Tyskland. Danmark, Norge och Storbritannien 
sticker ut med övervägande andel användning inom jordbruket.  
 

 
Figur 10. Sammanställning av producerad mängd slam fördelad på användningsområden, i de studerade 
länderna.   

 
Generellt kan dock sägas att statistiken från Eurostat är grov och ytterligare transparens i olika 
hanteringssteg är nödvändig för en fullständig bild av hur slam i praktiken slutligen hanteras i 
respektive land. Faktiskt nyttiggörande av slam avseende exempelvis näringsämnen och energi 
framgår heller inte av statistiken. Kategorier som ”Kompostering och annan tillämpning” samt 
”Annat” innebär i praktiken exempelvis täckning av deponi eller jordtillverkning för 
anläggningsarbeten. Jordtillverkning och användning som konstruktionsmaterial är samtidigt 
en gråzon där klara definitioner avseende t ex anpassat näringsinnehåll, bearbetning, typ av 
användning och nivå på nyttiggörande saknas. Mot bakgrund av bristande statistik har t ex 
Vattenverksföreningen i Finland genomfört en studie där man analyserade hanteringskedjorna 
i direktkontakt med anläggningar vilket visade att användningen inom lantbruket var 40 % 
istället för marginell enligt statistik i Eurostat. 
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Studerade länder kan vidare grupperas i tre grupper beroende på deras nuvarande hantering 
av avloppsslam. Vi har valt att kalla dessa förbuds-, utrednings-, och gränsvärdesgruppen, se 
Figur 11 nedan. Uppdelningen är baserad på dagens hantering av slam kombinerat med 
pågående aktiviteter på området.  Utifrån dessa grupperingar resoneras nedan vidare kring 
orsaker till att det ser ut som det gör i de olika länderna samt vad man tror om framtiden. 
Generellt kan sägas att det inte är försiktighetsprincipen som i första hand förklarar om ett 
land sprider slam på åkermark. Förklaringarna finns snarare i hur jordbrukets struktur ser ut 
(speciellt tillgång på stallgödsel och åkermark lämplig för slamspridning), historisk inställning 
till förbränning, tillgängliga sänkor för slam (deponitäckning,  täckning av gruvavfall eller 
utfyllnad av gruvschakt), slamdebatt eller andra orsaker.  
 
 

 
  
Figur 11. Kategorisering av de tre länderna i grupper beroende på situationen i landet med avseende på 
hantering av avloppsslam 

4.1.1.1 Förbudsgruppen. 
I den första gruppen, förbudsgruppen återfinner vi Tyskland och Schweiz. Det sistnämnda 
landet, Schweiz, är faktiskt det enda landet (i världen?) med ett explicit slamspridningsförbud, 
vilket infördes 2006. Som en konsekvens av detta och lång tradition av slamförbränning är 
förbränning totalt dominerande i Schweiz.  
Det andra landet i förbudsgruppen, Tyskland, är drivande på området med redan införd 
lagstiftning, som dock inte förbjuder slamspridning – det är fortfarande tillåtet för ARV med 
< 50 000 pe om övriga krav på slammet uppnås. Det satsas i huvudsak på förbränning och 
utvinning av fosfor från aska. Sammanfattningsvis kan sägas om förbudsgruppen att de har 
ambitioner att utvinna fosfor ur den aska som uppstår vid förbränning, där Tyskland har den 
starkaste drivkraften på grund av införd lagstiftning om fosforåtervinning 
 

4.1.1.2 Gränsvärdesgruppen 
Gruppen längst till höger i figuren, gränsvärdesgruppen, är motsatsen till förbudsgruppen. Den 
generella uppfattningen i gruppen är att slamspridning är ett bra sätt att skapa cirkulära flöden 
av näringsämnen mellan stad och land, genom att sprida ”biosolids” och frånvaron av kritisk 
debatt i länderna är anmärkningsvärd. Det finns stora likheter med Sverige i denna grupp 
(förutom debatten). Till exempel har Norskt Vann en i stort sett identisk policy om 
slamspridning som Svenskt Vatten. Att Sverige inte hamnat i gruppen beror på att vi har en 
ambition att röra oss bort från slamspridning, i och med det kommittédirektiv som kom 
sommaren 2018, som skall formulera ett förslag till lag om slamspridningsförbud.  
 
Danmark har en mycket hög återföring av avloppsslam, 73 % med ett mål på 80 %. Det är 
intressant att notera att Danmark och Nederländerna har valt helt olika inriktning på 
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slamhanteringen, trots att de är två till ytan lika stora länder med mycket jordbruksindustri, 
och samma problem med överskott av stallgödsel. Den omställning som har skett i 
Nederländerna har inte alls skett i Danmark. En annan intressant sak med slamspridarlandet 
Danmark är att i Köpenhamnsområdet förbränns allt slam på grund av logistikskäl och 
osäkerhet om framtiden för slamspridningen. 
 
Nederländerna, har mycket förbränning, av den enkla anledningen att reglerna för 
slamspridning sedan 1995 är så hårt satta att slamspridning i princip blir omöjligt, eftersom 
nästan inget slam uppnår kraven, samtidigt som man har riklig tillgång till stallgödsel. 
Nederländerna har dock stora ambitioner att konvertera avloppsreningsverken till 
anläggningar som även återvinner näringsämnen, och det finns också ett intresse att återvinna 
fosforn från slamaskan. Ett generellt problem är att man har överskott på näringsämnen, pga 
intensiv jordbruksindustri, så det är en utmaning att hitta ytor för att sprida näringen. Som en 
konsekvens av detta finns det företag i Nederländerna som processar och förpackar organiska 
gödselmedel för export, t ex företaget Fertikal.  
 
Det är anmärkningsvärt att det tättbefolkade tredje landet i gruppen med relativt lite 
åkermark, Storbritannien (UK), har stor andel slamspridning. Det finns också ett 
certifieringssystem, BAS (Biosolids Assurance System), som har likheter med Revaq, och ägs av 
elva stora vattenorganisationer. Den förklaring som vi kan ana är att avfallsförbränning i 
allmänhet är och har historiskt, varit mycket kritiserat, delvis beroende på bristande kunskap 
om hur effektiv och bra modern avfallsförbränning är med fullt utbyggd rening. Den kritiska 
inställningen till avfallsförbränning har förmodligen spillt över på inställningen till 
slamförbränning, och slamspridning på åkermark blir då det enda återstående alternativet.  
 
Enligt en rapport ”Energy from waste  - A guide to the debate” från DEFRA (Defra, 2014)  om 
energi från avfallsförbränning är en delförklaring till att UK inte infört avfallsförbränning att de 
historiskt sett haft gott om utrymme för avfallsdeponier i gamla nedlagda gruvor runt om i 
landet. Även om slamdebatten verkar frånvarande i UK, har man nyligen gjort en 
riskbedömning om slamspridning (UKWIR, 2018), där man inventerat mer än 400 studier och 
konstaterar att slamspridning är den bästa användningen av avloppsslam. Studien har 
finansierats av UKWIR (UK Water Industry Research) och har titeln ”Biosolids to market: A 
strategic proposal to explore the threats to biosolids to land – now and in the future”. Ordet 
“threats” i titeln kan antyda på en viss konfirmeringsbias.   
 
Det femte landet i  gränsvärdesgruppen, Kanada, placeras här för att de sprider mycket slam i 
de olika delstaterna, men de har dock varit tidiga och är relativt stora på struvitutvinning. Dock 
är vår bedömning att struvitutvinning alltid införs av driftekonomiska anledningar, mer än av 
en holistisk syn om att hushålla med näringsämnen. Kanadas hantering är också svår att få 
grepp om eftersom landet består av ett antal olika delstater med egna regler för hur slammet 
skall hanteras. Ontario som specifikt studerats har ett reglerat kvalitetssystem för att 
kontrollerat bevilja återföring av slam inom lantbruket. I Ontario förbränns också en 
betydande andel slam. ’ 
 
Sammanfattningsvis kan sägas om ”gränsvärdesgruppen” att de har mycket varierande 
gränsvärden för slamspridning, vilket medför att andelen slam är kraftigt varierande, från 
nästan allt till inget.  Några av länderna i gruppen verkar också vilja befästa nuvarande 
slamspridning på olika sätt, t ex Storbritannien, Danmark och Norge, med stödjande rapporter 
eller policys.  
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4.1.1.3 Utredningsgruppen 
Utredningsgruppen består av Sverige och Finland. Utmärkande här är att länderna har 
omfattande slamspridning men överväger att ändra på detta. Finland är med i gruppen 
eftersom de har antagit en policy att bli ett föregångsland på området ”näringsåtervinning”. 
De har statlig finansiering för tekniska utvecklingsprojekt för fosforåtervinning på 
avloppsreningsverk och en slamförbränningsanläggning är under byggnation i Rovaniemi. En 
viktig skillnad mot Sverige är att de inte har ett kommande lagförslag som drivkraft, utan 
agerar med stöd av en policy. På senare tid har även opinionen vaknat i Finland, t ex 
ifrågasätter en del av livsmedelsindustrin slamanvändning inom jordbruket. 
Sammanfattningsvis om förändringsgruppen så har de betydande andel slamspridning men har 
en vilja att återföra fosfor på andra sätt i framtiden.  
 
 
 

4.1.2 Kväveåtervinning och källsorterande system 
Kväveåtervinningen kan ske på främst två olika sätt, dels genom källsorterande system som tar 
tillvara kväve, dels kväveåtervinning på avloppsreningsverken. Angående det första sättet, 
källsorterande system, finns större utbyggnader (stadsdelsnivå) gjorda eller på väg att byggas i 
Hamburg i Tyskland, Amsterdam i Nederländerna och Helsingborg i Sverige. Helsingborg är det 
enda exemplet där recirkulation av näringsämnen tycks vara den främsta drivkraften medan 
det i Tyskland och Nederländerna främst varit extra möjligheterna till energiutvinning i form av 
biogas. De tre exemplen är ganska unika i världen. Utöver dessa finns bara större områden 
med källsorterande system i Belgien och Kina (Cirkulation, 2019). Det är unikt historiskt att 
flera utbyggnader av större källsorterande system sker samtidigt i olika länder men på det 
stora hela är det marginellt vad dessa områden bidrar med i form kväveåtervinning. 
Källsortering skulle behöva byggas vid all nybyggnation för att göra skillnad, men någon sådan 
policy finns inte i något land ännu.  
 
Det andra sättet att återvinna kväve, vid avloppsreningsverken, sker på en del platser men vi 
har inte kunnat se någon gemensam tydlig drivkraft för detta, utan snarare flera mindre 
drivkrafter. Kväverening vid avloppsreningsverk verkar starkast i Tyskland, där motiven anges 
vara att spara på energi, höga reningskrav på kväve, förmodligen pga nitratdirektivet. 
Traditionell kväverening (att via nitrifikationsprocesser få kvävet att bli kvävgas) är 
energikrävande och om man kan få ut kvävet i annan form, till exempel som 
diammoniumsulfat som sker på ett reningsverk i Tyskland, så kan man spara energi och lättare 
uppnå reningskraven.  
 
I Schweiz återvinner man kväve från rejektvattnet vilket totalt sett minskar lustgasutsläppen 
från avloppsreningsverken och därmed verkets klimatpåverkan. För detta får man ekonomisk 
kompensation från staten. Ett intressant exempel i närområdet är att VEAS, ett kommunalt 
bolag utanför Oslo, utvinner kväve i samarbete med Yara. Detta sker på ett stort reningsverk 
utanför Oslo, och slutprodukten, en ammoniumnitratlösning används i Yaras produktion av 
mineralgödselmedel. En förutsättning för anläggningen är att man har nära till avsättningen för 
ammoniumnitratet.  
 
Sammanfattningsvis så har vi sett att kväveåtervinning på avloppsreningsverk förekommer i 
liten skala men är på uppåtgående. Inte i något fall verkar denna kväveutvinning vara 
konkurrenskraftig med kvävefixering enligt konventionella metoder från naturgas, utan 
drivkrafterna har varit andra, till exempel kvävereningskrav och minskad klimatpåverkan.  
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4.1.3 Förutsättningar för återvinning av fosfor och kväve 
Förutsättningarna för att återvinna näringsämnen från avloppsvatten påverkas av systemens 
utformning och avloppsreningsverkens uppdrag. Faktum äratt avloppsreningsverkens uppdrag 
främst är att rena vatten och skydda recipienten. I takt med att kretsloppstänkande och 
cirkulär ekonomi har blivit etablerade begrepp har frågan om att även återvinna näringsämnen 
från avloppsfraktioner blivit aktuell. Bara i ett enda land, Tyskland, finns det för närvarande 
lagstiftning om att detta skall göras för fosfor. I de flesta av de studerade  länderna har man 
bara en ambition att göra det och i vissa  pågår det arbete med att fundera på lagstiftning och 
andra åtgärder (Sverige och Schweiz). Det pågår också en intern diskussion i VA-branschen i 
Sverige om hur mycket och vad som ARV skall sköta av detta – är det bättre att möjliggöra 
näringsämnesåtervinning, men låta en extern part sköta det mot ersättning? 
 
Situationen är komplicerad eftersom de tilltänka mottagarna av näringen, växtodlarna, redan 
har god tillgång till näring, visserligen av fossilt ursprung, men av god kvalitet och bra pris. För 
att näring från avlopp skall kunna konkurrera med redan etablerade flöden av fossil växtnäring 
krävs att den är minst lika bra som nuvarande flöden, om inte speciella ekonomiska 
stödåtgärder sätts in. Det finns en analogi med fordonssidan här. Elbilar har länge haft 
problem att hävda sig mot bilar drivna av fossila bränslen eftersom de har haft dålig räckvidd, 
jämfört med bensin- och dieselbilar.  Nu, när räckvidden och priset börjar bli 
konkurrenskraftigt hos elbilarna jämfört med fossilbilarna, ökar elbilarnas marknadsandel 
snabbtPå samma sätt är det med växtnäring från avlopp, om den skall kunna hävda sig i 
konkurrensen utan starka styrmedel måste den vara lika attraktiv hos växtodlarna som deras 
nuvarande (fossila) växtnäring. Återvunnen näring skulle också stå sig bättre i konkurrensen 
om den kan erbjuda något mervärde jämfört med fossila gödningsmedel, t ex innehåll av kol 
och spårämnen (t ex biokol, kompost, biogödsel mm). Om fosfor utvinns ur aska kommer det 
framställda gödningsmedlet att bli i stort sett identiskt med dagens mineralgödselmedel, 
frånsett att fosforn är återvunnen.   
En möjlig väg är också att mineralgödselindustrin blir en mer aktiv part i sammanhanget och 
börjar producera gödningsmedel med en viss andel återvunnen växtnäring, jämför andra 
branscher som framhåller att deras produkter består av ”x procent återvunnen råvara”. Ett 
intressant exempel på detta har vi identifierat i Norge där Yara tillsammans med ett 
avloppsreningsverk utvinner ammoniumnitrat ur avloppsvattnet som går direkt in i Yaras 
produktion av kvävegödselmedel. Finns det förutsättningar att göra detta på fler ställen?  
 
Hittills har avloppsbranschen inte lyckats engagera växtodlarna i någon större utsträckning om 
en kravspecifiktion för att växtodlarna skall vara intresserade av återvunna näringsämnen från 
avlopp. Detta är beklagligt eftersom återvinning av näringsämen är meningslöst om de inte kan 
återföras till produktiv åkermark. Inte ens i Tyskland kan vi se ett stort engagemang från 
växtodlarna eller en deklaration att gödningsmedelsindustrin är intresserade av att ta emot 
återvunnen fosfor, för integration i sina produkter. Ett bra exempel på en dikeskörning är 
installationen av en struvitanläggning i Helsingör våren 2016, som numera är nedmonterad 
eftersom man inte hade avsättning för den producerade struviten. De driftsfördelar som 
brukar framhållas vid struvitinstallationer blev förmodligen inte tillräckligt stora jämfört med  
kostnaderna för att bli av med struviten.  
 
Hur ser det ut på lagstiftningssidan? Slamdirektivet i EU, 86/278/EEC, gäller fortfarande men 
de flesta länder har infört betydligt skarpare krav än detta, se Fel! Hittar inte referenskälla.. En 
aktuell händelse är införandet av ”gödselmedelsförordningen” (Gödselmedelsförordningen, 
2019) i EU den 14 juli  2019. Syftet med denna förordning är att alla gödselmedel oavsett 
ursprung skall hanteras likvärdigt. Det är viktig att notera att avloppsslam inte omfattas av 
förordningen. Dock kan fosfor från avlopp komma in bakvägen i regelverket, i form av 
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bestämmelser för struvit och askor. Detta behandlas i ett tillägg ”STRUBIAS” (STRUvit, BIochar 
and AShes) som hittills bara har en rådgivande status, men som troligtvis kommer att 
inkluderas i förordningen på sikt. Således tror vi inte att gödselmedelsförordningen i nuläget 
kommer att ha en stor påverkan på slamhanteringen och näringsämnesåtervinningen från 
avlopp i respektive EU-land, utan det är framförallt nationella regler som kommer påverka 
detta.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att näringsämnesåtervinning är på ett aktuellt ämne i de 
studerade länderna, men oklara regler för hur det skall göras, ansvarsfördelning och ekonomi 
gör att osäkerheterna är stora och förändringarna går ganska långsamt.  
 

4.1.4 Slutsatser 
 
Följande slutsatser kan dras från det studerade materialet:  
 

• Sex av de studerade länderna (alla utom Tyskland, Schweiz och Nederländerna) hade 
betydande mängd slamspridning på åkermark. I denna grupp av sex länder var det fyra 
länder; Storbritannien, Danmark, Norge och Kanada, som inte visade några tendenser 
till att minska andelen åkermarksspridning (gränsvärdesgruppen). Tvärtom verkar man 
vara mycket nöjd med nuvarande hantering.  
 

• Finland och Sverige är två länder (utredningsgruppen) med betydande mängd 
slamspridning men med en ambition att minska denna mängd och återvinna fosfor. 
Finland med stöd av en policy och Sverige med stöd av att en lag om 
slamspridningsförbud skall föreslås på området.  
 

• Generellt kan sägas att det inte har varit försiktighetsprincipen som i första hand 
förklarar hur mycket slam ett land historiskt sett sprider på åkermark. Förklaringarna 
finns snarare i hur jordbrukets struktur ser ut (speciellt tillgång på stallgödsel och 
åkermark lämpligt för slamspridning), historisk inställning till förbränning, tillgängliga 
sänkor för slam (deponitäckning, täckning av gruvavfall, utfylllnad av gruvschakt), 
slamdebatt eller andra orsaker.  
 

• I förbudsgruppen återfinner vi Tyskland, och Schweiz där det senare  är det enda 
landet med absolut slamspridnings-förbud, vilket infördes 2006. Tyskland är drivande 
på området med redan införd lagstiftning. Slamspridning förekommer fortfarande men 
är på nedåtgående eftersom reglerna har blivit striktare för detta, samtidigt som 
många satsar på förbränning och utvinning av fosfor från aska. Länderna i 
förbudsgruppen har ambitioner att utvinna fosfor ur den aska som uppstår där 
Tyskland har kommit längst  på grund av införd lagstiftning. 
 

• Återvinning av fler näringsämnen än fosfor genom att med källsorterande system 
samla in och processa klosettvatten förekommer på forskningsstadiet men också i 
några utbyggnader på stadsdelsnivå.  

 

• Återvinning av kväve vid avloppsreningsverk förekommer på en del avloppsreningsverk 
i de studerade länderna. Drivkrafterna för att göra detta är dock inte samma som för 
fosfor, utan i detta fall kan drivkrafterna vara att klara utsläppskrav, minska 
energiförbrukningen eller ekonomisk vinning genom att få statlig ersättning för 
minskad klimatpåverkan. Vid nuvarande (låga) priser på naturgas så har 
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avloppsreningsverken ingen fungerande affärsmodell för att sälja kvävet till 
växtodlarna. 

 

• Etablering av anläggningar pågår och med stöd av lagstiftning i Tyskland kommer 
återvinning av fosfor från aska från förbränt slam snart vara ett faktum. Större 
osäkerhet råder dock hur det återvunna fosforn skall återföras till produktiv åkermark- 
kommer mineralgödselindustrin att inkludera den återvunna fosforn? Brist på 
lagstiftning gör att återvinning av kväve ännu inte har tagit fart även om det finns 
exempel på större utbyggnader av källsorterande system och återvinning av kväve vid 
reningsverk på några ställen. På samma sätt som för fosfor behövs lagkrav och 
styrmedel eftersom det saknas ekonomiska drivkrafter att recirkulera kväve. 
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• Vid utveckling av lämpliga styrmedel bör slutanvändarna dvs jordbruket vara 
involverat i mycket större utsträckning så att de produkter som tas fram är väl 
anpassade för växtodling. Ett flertal ytterligare aspekter behöver också beaktas vid 
bedömning av teknikalternativ såsom hantering av restprodukter (ex. askor), 
energianvändning, klimatpåverkan etc.  
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