
Avlopp och avloppsslam – vem gör vad? 
Här hittar du länkar till myndigheter, organisationer eller forskningsprogram som har ansvar eller 
intresse av avlopp eller avloppsslam. 
Naturvårdsverket

Vårt stöd till andra aktörer i deras miljöarbete går i första hand ut på att utveckla och förmedla kunskap, 
formulera krav och ambitionsnivåer samt följa upp och utvärdera. För avloppsområdet innebär detta bland att
vi bistår Miljödepartementet, diskuterar vägledning till lagstiftning inom EU, ser till att viss lagstiftning från 
EU som rör avlopp införs i Sverige, för dialog med Svenskt Vatten och ibland håller föredrag. 
Naturvårdsverket hanterar frågor om stora reningsverk med en belastning på mer än 200 personekvivalenter.

Vi arbetar för återföring av fosfor och andra näringsämnen till mark där näringsämnena behövs. Vi deltar 
även i arbetsgrupper inom EU och Nordiska ministerrådet för att samordna arbetet med slam inom olika 
länder och för att skapa ett bra regelverk. Att bistå Miljödepartementet i olika frågor som rör slammet är en 
annan av våra uppgifter.

Dessutom beslutar vi om dispensansökningar från aktörer som vill sälja eller överlåta slam och där 
metallhalterna överskrider tillåtna gränsvärden förordning (1998:944) om förbud med mera i vissa fall i 
samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter.

Havs- och vattenmyndigheten
Enskilda avlopp hanteras av Havs- och Vattenmyndigheten.

Kommuner och länsstyrelser
Kommunernas miljönämnder (eller motsvarande) och länsstyrelsernas miljöprövningsdelegationer 
är prövningsmyndigheter för avloppsanläggningar och avloppsanordningar. Kommunernas beslut 
kan överklagas till Länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut kan överklagas till miljödomstolen och 
vidare till miljööverdomstolen.

Kommunernas miljönämnder (eller motsvarande) handlägger dispensansökningar, enligt föreskrift 
(1994:2) om skydd för miljön särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket, då ansökan 
gäller dispens från de gränsvärden för metaller som är tillåtna att tillföra jorden via avloppsslam.

Kommunernas miljönämnder, Länsstyrelserna och Generalläkaren (gäller Försvarsmaktens 
verksamheter) är tillsynsmyndigheter enligt miljöbalken.

Länkar

Myndigheter

Havs- och vattenmyndigheten, en statlig myndighet som bland annat har ansvar för 
tillsynsvägledning för enskilda avloppsanläggningar

Havs- och vattenmyndigheten

Smittskyddsinstitutet (SMI) är en statlig expertmyndighet som bevakar det epidemiologiska läget i 

https://www.havochvatten.se/


fråga om smittsamma sjukdomar bland människor.

Smittskyddsinstitutet

Socialstyrelsen (SoS) är sektorsmyndighet för hälsoskydd och hälsovård.

Socialstyrelsen

Hållbarhetsrådet sorterar under miljödepartementet och har inrättats av regeringen för att öka 
omställningstakten mot ett hållbart samhälle bland annat inom de lokala investeringsprogrammen.

Hållbarhetsrådet

Statistiska centralbyrån (SCB) framställer och tillhandahåller officiell statistik om olika 
samhällsområden.

Statistiska centralbyrån

Sveriges Veterinärmedicinska Anstalt (SVA)

Branschorganisationer och föreningar

Svenskt Vatten, är de kommunala VA-verkens branschorganisation. FoU inom VA-teknik 
administreras och finansieras genom VA-FORSK.

Svenskt Vatten

Föreningen Vatten, är en ideell och opolitisk förening som verkar för rätt hushållning och vård av 
vattentillgångarna samt för en god vattenmiljö.

Föreningen Vatten

Varim, är branschorganisationen för svensk vattenreningsindustri. Föreningen arbetar för att utvidga
samarbetet mellan konsulter, leverantörer, användare och myndigheter inom vattenrening och 
vattenbehandling.

Varim

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF är en intresse- och näringslivsorganisation för alla som äger eller 
brukar jord och skog och för deras gemensamma företag inom 
lantbrukskooperationen.Livsmedelsföretagen,

Lantbrukarnas Riksförbund

LI är branschorganisation för livsmedelsindustrin i Sverige.

LI

REVAQ (certifieringssystem för slam). Information på Svenskt Vattens webbplats.

REVAQ

Forskning och utveckling

Mistra Pharma är ett forskningsprogram som finansieras av MISTRA, Stiftelsen för miljöstrategiskt
forskning. Det är ett fyraårigt program som startade 2008. Man kommer undersöka läkemedlens 

http://www.svensktvatten.se/Vattentjanster/Avlopp-och-Miljo/REVAQ/Certifiering/
http://www.li.se/
http://www.lrf.se/
http://www.varim.se/
http://www.foreningenvatten.se/
http://www.svensktvatten.se/
http://www.sva.se/
http://www.scb.se/
http://www.hallbarhetsradet.se/
http://www.socialstyrelsen.se/
http://www.smittskyddsinstitutet.se/


effekter i miljön och ta fram strategier för att hantera dessa.

Mistra Pharma

http://www.mistrapharma.se/
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