
Från branschen: "Varför kör slamfrågan gång
på gång i diket?"
I september kom Naturvårdsverkets regeringsuppdrag om hållbar fosforåterföring. Redan 
innan det var klart sågades utredningen av företrädare för VA- och avfallsbranschen för att 
kraven skulle vara orimligt höga och slammotståndarna blev arga för att man 
överhuvudtaget kunde tänka sig att tillåta slamspridning.

Nu är utredningen ute på remiss tillsammans med ett förslag till finansieringsmodell för att stödja 
utveckling av ny teknik för fosforåterföring. Detta är det tredje regeringsuppdraget på tio år och jag 
ser inte någon snabb lösning i sikte i den polariserade debatten.

Varför kommer vi inte till beslut på nationell nivå om växtnäringsåterföring och slam? Varför kör 
slamfrågan gång på gång i diket?

Huvudanledningen är att miljödepartement och regering ser detta som en ”besvärlig 
kemikaliefråga” med liten möjlighet till politiska vinster. Det är svårt att hitta en snabb och bra 
lösning på ”slamproblemet” och då ligger det nära till hands att skicka tillbaka frågan i ett uppdrag 
med kort genomförandetid istället för att själva ta i frågan.

En annan orsak är att fokus återigen lagts på fosforåterföring vilket leder direkt till en diskussion 
om hur det fosforrika slammet ska hanteras och bedömas. Regeringsuppdraget till Naturvårdsverket
innebär tyvärr att diskussionen om nationella mål för växtnäringsåterföring och giftri miljö kortsluts
och styrs mot att handla om vilka krav som är rimliga att ställa på återföring av avloppsfraktioner.

”Fosforfokuseringen” innebär också att annan viktig växtnäring som kväve, kalium och mullämnen 
i avlopp och avfall inte setts som prioriterade. Detta gör att vi missar synergier med energi-, 
lantbruks- och livsmedelssektorerna och förslagen till regler och åtgärder tar inte hänsyn till flödet 
av växtnäring och resurser i samhället i stort.

Jag tror att vi i VA-branschen behöver stanna upp lite och lyfta blicken från slammets vara eller inte
vara. Nu finns förslag på mål för återföring av fosfor i avlopp och avfall: 40 procent fosfor 
respektive tio procent kväve. Detta räcker inte utan vi behöver också nationella mål för hantering av
växtnäring i hela samhället. Vi behöver bidra till en gemensam bild av vad som menas med hållbar 
växtnäringsåterföring på nationell nivå.

På samma sätt behövs ett tydliggörande av vad miljömålet giftfri miljö innebär för vår åkermark 
och vår livsmedelssäkerhet. Det räcker inte med nya haltkrav på innehållet i de avlopps- och 
avfallsfraktioner vi återför. När de övergripande målen är på plats blir det enklare att föreslå en 
detaljerad reglering för återföring av avlopps- och avfallsfraktioner och ta fram styrmedel som 
främjar ny teknik och systemlösningar för att nå målen.



Frågorna om hållbar växtnäringshantering och giftfri miljö är alltför viktiga för att vi ska låta det bli
offentlig pajkastning för och emot avloppsslam eller oändliga debatter om vilken tekniklösning som
är bäst.

Nyckelaktören i detta är lantbruket och hur de vill gödsla sin åkermark i framtiden. Vi i VA-
branschen kan utan att vänta på vad som sker på regeringsnivå inleda och fördjupa vår dialog med 
lantbruket både lokalt och regionalt. Vi behöver inte Naturvårdsverkets och Kemi:s svar för att fråga
om de vill ta emot ”folkgödsel” på sina åkrar i framtiden och vilken form och vilket innehåll de i 
sådant fall önskar. Med utgångspunkt i de svaren kan vi redan nu arbeta vidare med att få till stånd 
en hållbar återföring av växtnäring från avlopp och avfall.

Jag hoppas att ni tar med några av dessa tankar när ni nu sitter och skriver remissvar till 
Miljödepartementet.
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Fler bilder, faktarutor, tabeller, etc, kan finnas i den tryckta utgåvan av Cirkulation. 
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