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Regler för avloppsslam 
 
Slamhantering, liksom all miljöfarlig verksamhet, regleras av miljöbalken 
eller av förordningar och myndighetsföreskrifter och andra beslut som med-
delats med stöd av balken. 
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Här kan du hitta det EG-direktiv, de förordningar, föreskrifter och allmänna 
råd som berör avloppsslam. Länkar till alla dokument ligger under "Läs mer 
- länkar till lagstiftningen". 

EG-Direktiv 

De nuvarande reglerna om avloppsslam bygger på EG-direktiv 
(86/278/EEG) om skyddet för miljön, särskilt marken, när avloppsslam an-
vänds i jordbruket. 

Förordningar 
Förordning Innehåll 
Förordning (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd 

40 § Om det behövs för att hindra att 
olägenheter för människors hälsa upp-
kommer får kommunfullmäktige med-
dela föreskrifter om spridande av natur-
ligt gödsel, slam och annan orenlighet 
inom detaljplanerat område eller intill 
sådant område. 
 
47 § Naturvårdsverket får meddela 
generella föreskrifter vid användning av 
avloppsslam i jordbruk. Tillstånd eller 
anmälan kan krävas i bilagan till förord-
ningen 1998:899. 
 

Förordning (1998:944) om förbud m.m. 
i vissa fall i samband med hantering, 
införsel och utförsel av kemiska pro-
dukter 

20 § Innehåller bland annat gränsvär-
den för metallhalt vid försäljning och 
överlåtelse av avloppsslam för jord-
bruksändamål. Naturvårdsverket kan 
meddela dispens. 
 

Avfallsförordning (2001:1063) 26 – 33 §§ Tillstånds- eller anmälnings-
plikt för yrkesmässig transport av avfall. 
 
39 § Avfallslämnarens skyldighet att 
kontrollera tillstånd. 
 
42-45 §§ Skyldighet att föra anteck-
ningar och lämna uppgifter om avfall 
och avfallshantering. 
 

Förordning om deponering av avfall Reglerar utformning, drift, avslutning 
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(2001:512) och efterbehandling av deponier samt 
vad som får deponeras. 
 
9 – 10 §§ Förbud mot deponering av 
brännbart och organiskt avfall. 
 

Förordning om avfallsförbränning 
(2002:1063) 

Reglerar utformning, drift och utsläpp 
till luft och vatten vid förbränning av 
avfall, däribland avloppsslam. 
 

 
 
Föreskrifter och allmänna råd 
 
Föreskrift / Allmänt råd Innehåll 
Kungörelse SNFS (1994:2) med före-
skrifter om skydd för miljön, särskilt 
marken, när avloppsslam används i 
jordbruket 

Föreskriften baseras på EG-direktiv 
86/278/EEG och reglerar användningen 
av avloppsslam inom jordbruket för att 
motverka skadliga effekter på mark, 
vegetation, djur och människor, samti-
digt som en riktig användning av av-
loppsslam uppmuntras. Föreskriften 
detaljreglerar vilka typer av slam som 
får användas inom jordbruket vilka 
kontroller som ska göras och hur slam-
spridningen får gå till. 
 

Föreskrifter om deponering av avfall 
NFS 2004:10 

Föreskrifterna innehåller bestämmelser 
om åtgärder som verksamhetsutövare 
vid deponier skall vidta i fråga om mot-
tagning, provtagning och mätning. 
 

Föreskrifter (NFS 2004:4) och allmänna 
råd om hantering av brännbart avfall 
och organiskt avfall 

I föreskrifterna anges de avfall som är 
undantagna från deponeringsförbuden 
och vad som gäller för att länsstyrelsen 
ska kunna medge dispens från förbu-
den. Dessutom omfattar föreskrifterna 
regler om sortering av brännbart avfall. 
 

Föreskriger om avfallsförbränning, NFS 
2002:28 

Bestämmelser om bland annat gräns-
värden för utsläpp till luft och vatten. 
 

Allmänna råd till 2 kap. 3 § miljöbalken 
(1998:808) om metoder för yrkesmäss-
ig lagring, rötning och kompostering av 

Råden är avsedda att ge vägledning om 
försiktighetsmått vid tillämning av me-
toder för bland annat mellanlagring, 
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avfall, NFS 2003:15. rötning och kompostering av avloppss-
lam. 
 

Spridningstider, regler för nedbrukning med mera. för slam och stallgödsel 
och andra organiska gödselmedel anges av Jordbruksverkets föreskrifter 
(SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket. För användning av av-
loppsslam på annan mark än åkermark saknas i nuläget generella regler. 

Annan lagstiftning - Lag (1999:673) om skatt på avfall  

Från och med den 1 januari år 2000 ska avloppsreningsverken betala skatt 
för slam och annat avfall som uppkommer inom anläggningen och som de-
poneras eller förvaras under längre tid än tre år. Skatten är från 2003 på 370 
kronor per ton avfall.  

Skatteplikten gäller inte för avfall som ska behandlas genom kompostering, 
eller reaktorbaserad rötning (rötkammare) eller förbränning, eller för avfall 
som ska användas för tillverkning av fast lagringsbart bränsle (t. ex. tork-
ning och pelletering av slam). Beskattningsmyndighet är Skattekontoret i 
Ludvika. Riksskatteverket (RSV) ger ut föreskrifter och rekommendationer 
om hur avfallsskatten ska tillämpas. 

Länkar till lagstiftningen 
EG-Direktiv 

• Rådets direktiv av den 12 juni 1986 om skyddet för miljön, särskilt mar-
ken, när avloppsslam används i jordbruket  

Lag 

• Miljöbalken (1998:808) 
 

• Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster 
 

• Lag (1999:673) om skatt på avfall 

Förordningar 

• Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd  
 

• Förordning (1998:944) om förbud med mera i vissa fall i samband med 
hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter 
 

• Avfallsförordningen (2011:927)  
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/sv/consleg/1986/L/01986L0278-19911223-sv.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/sv/consleg/1986/L/01986L0278-19911223-sv.pdf
http://rkrattsbaser.gov.se/cgi-bin/thw?$%7bAPPL%7d=SFSR&$%7bBASE%7d=SFSR&$%7bTHWIDS%7d=0.0/1363596300_9021&$%7bHTML%7d=sfsr_dok&$%7bTHWURLSAVE%7d=0/1363596300_9021
http://62.95.69.15/cgi-bin/thw?%24%7BHTML%7D=sfsr_lst&%24%7BOOHTML%7D=sfsr_dok&%24%7BSNHTML%7D=sfsr_err&%24%7BMAXPAGE%7D=26&%24%7BBASE%7D=SFSR&%24%7BFORD%7D=FIND&%24%7BFREETEXT%7D=&BET=2006%3A412&%C4BET=&ORG=
http://62.95.69.15/cgi-bin/thw?%24%7BHTML%7D=sfsr_lst&%24%7BOOHTML%7D=sfsr_dok&%24%7BSNHTML%7D=sfsr_err&%24%7BMAXPAGE%7D=26&%24%7BBASE%7D=SFSR&%24%7BFORD%7D=FIND&%24%7BFREETEXT%7D=&BET=1999%3A673&%C4BET=&ORG=
http://62.95.69.15/cgi-bin/thw?%24%7BHTML%7D=sfsr_lst&%24%7BOOHTML%7D=sfsr_dok&%24%7BSNHTML%7D=sfsr_err&%24%7BMAXPAGE%7D=26&%24%7BBASE%7D=SFSR&%24%7BFORD%7D=FIND&%24%7BFREETEXT%7D=&BET=1998%3A899&%C4BET=&ORG=
http://62.95.69.15/cgi-bin/thw?%24%7BHTML%7D=sfsr_lst&%24%7BOOHTML%7D=sfsr_dok&%24%7BSNHTML%7D=sfsr_err&%24%7BMAXPAGE%7D=26&%24%7BBASE%7D=SFSR&%24%7BFORD%7D=FIND&%24%7BFREETEXT%7D=&BET=1998%3A944&%C4BET=&ORG=
http://62.95.69.15/cgi-bin/thw?%24%7BHTML%7D=sfsr_lst&%24%7BOOHTML%7D=sfsr_dok&%24%7BSNHTML%7D=sfsr_err&%24%7BMAXPAGE%7D=26&%24%7BBASE%7D=SFSR&%24%7BFORD%7D=FIND&%24%7BFREETEXT%7D=&BET=1998%3A944&%C4BET=&ORG=
http://62.95.69.15/cgi-bin/thw?%24%7BHTML%7D=sfst_lst&%24%7BOOHTML%7D=sfst_dok&%24%7BSNHTML%7D=sfst_err&%24%7BBASE%7D=SFST&%24%7BTRIPSHOW%7D=format%3DTHW&BET=2011%3A927%24
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• Förordning om deponering av avfall (2001:512) 
  

• Förordning om avfallsförbränning (2002:1060) 

Föreskrifter 

• Kungörelse SNFS (1994:2) med föreskrifter om skydd för miljön, särskilt 
marken, när avloppsslam används i jordbruket  
 

• Föreskrifter om deponering av avfall NFS 2004:10 
  

• Föreskrifter (NFS 2004:4) om allmänna råd om hantering av brännbart av-
fall och organiskt avfall  
 

• Föreskrifter om avfallsförbränning (NFS 2002:28) 
 

• Allmänna råd till 2 kap. 3 § miljöbalken (1998:808) om metoder för yr-
kesmässig lagring, rötning och kompostering av avfall (NFS 2003:15) 
 

• Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 
2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring (pdf 568 kB) 

 

http://62.95.69.15/cgi-bin/thw?%24%7BHTML%7D=sfsr_lst&%24%7BOOHTML%7D=sfsr_dok&%24%7BSNHTML%7D=sfsr_err&%24%7BMAXPAGE%7D=26&%24%7BBASE%7D=SFSR&%24%7BFORD%7D=FIND&%24%7BFREETEXT%7D=&BET=2001%3A512&%C4BET=&ORG=
http://62.95.69.15/cgi-bin/thw?%24%7BHTML%7D=sfsr_lst&%24%7BOOHTML%7D=sfsr_dok&%24%7BSNHTML%7D=sfsr_err&%24%7BMAXPAGE%7D=26&%24%7BBASE%7D=SFSR&%24%7BFORD%7D=FIND&%24%7BFREETEXT%7D=&BET=2002%3A1060&%C4BET=&ORG=
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Rattsinformation/Foreskrifter-allmanna-rad/NFS/1994/SNFS-19942---Skydd-for-miljon-nar-avloppsslam-anvands-i-jordbruket/
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Rattsinformation/Foreskrifter-allmanna-rad/NFS/1994/SNFS-19942---Skydd-for-miljon-nar-avloppsslam-anvands-i-jordbruket/
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Rattsinformation/Foreskrifter-allmanna-rad/NFS/2004/NFS-200410---Mottagning-av-avfall-for-deponering/
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Rattsinformation/Foreskrifter-allmanna-rad/NFS/2004/NFS-200410---Mottagning-av-avfall-for-deponering/
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Rattsinformation/Foreskrifter-allmanna-rad/NFS/2004/NFS-20044---Hantering-av-brannbart-avfall-och-organiskt-avfall/
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Rattsinformation/Foreskrifter-allmanna-rad/NFS/2004/NFS-20044---Hantering-av-brannbart-avfall-och-organiskt-avfall/
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Rattsinformation/Foreskrifter-allmanna-rad/NFS/2002/NFS-200228---Avfallsforbranning/
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Rattsinformation/Foreskrifter-allmanna-rad/NFS/2003/NFS-200315---Metoder-for-yrkesmassig-lagring-rotning-och-kompostering-av-avfall/
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Rattsinformation/Foreskrifter-allmanna-rad/NFS/2003/NFS-200315---Metoder-for-yrkesmassig-lagring-rotning-och-kompostering-av-avfall/
http://www.jordbruksverket.se/download/18.3cf4f99e13bb29d601180001870/2012-041.pdf
http://www.jordbruksverket.se/download/18.3cf4f99e13bb29d601180001870/2012-041.pdf
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