
Bromsa inte chans att återvinna fosfor 
Flera debattartiklar på Brännpunkt har påtalat behovet av återvinning av fosfor från reningsverk fritt
från föroreningar. Tekniken finns, men inget händer i Sverige eftersom reningsverken saknar 
incitament för att återvinna fosfor. Det skriver Gunnar Thelin, fil. dr. i växtekologi och grundare av 
EkoBalans.

BRÄNNPUNKT | AVLOPP
Reglerna för tillåtna tillsatsmedel i ekologisk odling tillåter inte fosfor utvunnen ur 
slam, rötrest, eller gödsel, oberoende av hur ren den utvunna fosforn är.
Gunnar Thelin

En resurssnål och kostnadseffektiv teknik är utvinning av fosfor i form av mineralet struvit 
(magnesium-ammonium-fosfat). Med tekniken kan mer än 50 procent av fosforn på reningsverk 
utvinnas i ren form, samtidigt som det ger kostnadsbesparingar.

Under de senaste tio åren har flera fullskaliga sådana
anläggningar byggts i Europa: Belgien 7, Nederländerna 5,
Tyskland 4, England 1, Danmark 1, men ingen i Sverige. Fosfor
kan också utvinnas ur aska efter förbränning av slam, men det
befinner sig ännu på utvecklingsstadiet. Ett enklare alternativ är
att göra biokol av slammet med en pyrolysprocess där organiska
miljögifter, läkemedelsrester och smittämnen destrueras och
kadmium avlägsnas. Med en kombination av struvit- och
pyrolysprocesserna kan 99 procent av den fosfor, som avskiljs på
reningsverken, återföras hållbart.

Reningsverken har ett tydligt definierat uppdrag: att rena avloppsvattnet så att det kan släppas ut 
till vattendragen utan att ge upphov till övergödning. Det avskilda fosforrika slammet är för 
reningsverket endast ett kvittblivningsproblem förenat med kostnader. Motsvarande gäller vid 
produktion av biogas med organiskt avfall från hushåll, restauranger, livsmedelsindustri, med flera: 
När biogasen utvunnits gäller det att bli av med rötresten så billigt som möjligt.

Ersättningen för utvunnen fosfor är ännu för låg för att kunna täcka kostnaderna för utvinning. 
Världsmarknadspriset ligger idag på cirka 20 kr/kg fosfor och kostnaden för utvinning ur restflöden 
är 30-300 kr/kg fosfor, beroende på teknik och skala. Det säger sig självt att det är svårt att få fart på
återvinningen med en sådan ekonomisk verklighet. Tekniken kommer att bli billigare på sikt, men 
utvecklingen tar tid.

För att det ska investeras i återvinningsteknik på svenska reningsverk krävs sannolikt att 
reningsverken får ett utökat uppdrag vid sidan om uppdraget att rena avloppsvatten: att återföra 
fosfor hållbart.

Utöver bristen på incitament finns fler hinder för hållbar fosforåterföring:

• Naturvårdsverket har föreslagit kraftigt skärpta gränsvärden för högsta tillåtna halt av miljögifter i 
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slam med mera. Om förslaget blir regeringsbeslut kommer fosforåterföring genom slamspridning att
minska kraftigt, enligt verkets egen konsekvensutredning. I samma utredning (Hållbar återföring av 
fosfor, 2013) föreslås som etappmål att minst 40 procent av fosforn i avlopp ska tas tillvara och 
återföras som växtnäring till åkermark utan risk för skadlig exponering för föroreningar senast 
2018.

Målet ska alltså nås genom att slammet plötsligt blir mycket renare och/eller genom omfattande 
investeringar i utvinning ur slam. Problemet är att verktyg för att nå målet, till exempel krav på 
lägsta nivå återföring, helt saknas i Naturvårdsverkets förslag.

• Reningsverkens verksamhet regleras av tillstånd utfärdade av Länsstyrelserna. Tillstånden 
utformas ofta så att fosforåtervinning försvåras. Det finns emellertid ingenting som hindrar 
regeringen att ge Länsstyrelserna i uppdrag att också ställa krav på hållbar återföring av fosfor.

• Reningsverksbranschens eget certifieringssystem REVAQ motverkar teknikutveckling. För att få 
ett slam-certifierat krävs att innehållet av tungmetaller i förhållande till fosfor är under en viss nivå. 
Men, om man investerar i till exempel struvitutvinning, så kommer fosforhalten i slammet att 
sjunka så att slammet inte kan certifieras. Eftersom det är betydligt dyrare att finna avsättning för 
ocertifierat slam stoppas därmed investering i hållbar fosforåterföring av ekonomiska skäl skapade 
av certifieringssystemet. Om branschen menar allvar med att man vill nå en hållbar fosforåterföring 
måste REVAQ förändras.

• Reglerna för tillåtna tillsatsmedel i ekologisk odling tillåter inte fosfor utvunnen ur slam, rötrest, 
eller gödsel, oberoende av hur ren den utvunna fosforn är. Det är däremot tillåtet att använda 
kadmium-förorenad råfosfat från gruvor och gödselprodukter baserade på ben-, blod- eller köttmjöl 
från konventionellt uppfödda djur. Branschen är medveten om problematiken. Sunt förnuft talar för 
att återvunnen, ren fosfor borde kunna användas i ekologiskt jordbruk, som verkligen behöver bra 
alternativ till handelsgödsel.

Om statsmakten menar allvar med de ambitiösa målen för hållbar återföring måste man inse att 
det krävs åtgärder nu. Incitament går att skapa på många sätt: skatt på fosfor som inte återförs, 
kraftiga subventioner för investeringar, lagkrav, med mera.

Det är oerhört viktigt att regering, branschföreträdare, med flera arbetar hårt för att förändra ovan 
beskrivna missförhållanden om vi vill få till stånd en verkligt hållbar återföring av fosfor och ett 
hållbart ekologisk jordbruk.

GUNNAR THELIN

fil. dr. i växtekologi och grundare av EkoBalans



Mer slam från avlopp behöver återvinnas 
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Gunnar Thelin skriver om behovet av återvinning av fosfor. Det är
välkommet med ännu en röst som påminner om hur viktigt det är att vi tar
hand om den fosfor som finns på jorden.

I rapporten ”Frågan som världen glömde – en rapport om fosfor” har
Svenskt Vatten nyligen uppmärksammat samma sak. Fosforns betydelse
kan knappast underskattas. En av världens ledande forskare inom
området, Dana Cordell, uttalar sig i rapporten och varnar för framtida brist på fosfor.

 reningsverken. Det är en konstruktiv idé som framför allt bör användas för återvinning av fosfor 
från slam som inte klarar Revaqs tuffa kvalitetskrav.

Men Thelins teknik utgör tyvärr inte någon lösning på den större kretsloppsfrågan. Fosfor är inte det
enda som behöver återvinnas. I slammet från reningsverken finns mull, kväve och andra 
näringsämnen, som är oerhört viktiga för växtligheten.

I kretsloppssamhället behöver mer slam från reningsverken komma till nytta. Det näringsrika 
slammet är en resurs där Revaq säkrar hållbara kretslopp mellan stad och land och aktivt arbetar 
med att fasa ut miljöfarliga ämnen. Thelins teknik som i stort sett bara tar till vara hälften av fosforn
är därför långt ifrån den patentlösning som han själv vill se den som. Tekniken kan vara ett 
komplement för en mindre del av kretsloppet.

Men vi vill betydligt mer.

ANDERS FINNSON

stygruppsordförande i Revaq, Svenskt Vatten

Fosfor är inte det 
enda som behöver 
återvinnas i slammet 
från reningsverken.
Anders Finnson



Miljöfarligt utvinna fosfor ur avloppsslam  
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Anders Finnson, Svenskt Vatten och Revaq, vill att vi tar
tillvara mera av fosforn i avloppen och förordar mera
slamspridning på åkermarken, där vår mat växer .

Gunnar Thelin skriver 31/3  att vi inte skall bromsa att
återvinna fosfor och förordar sin egen metod, som tar vara på
hälften av fosforn. 

Den mest effektiva och mest miljövänliga metoden att ta vara på fosforn i våra avlopp är att elda 
slammet i våra värmeverk där gifterna och främmande organiska substanser i slammet oskadliggörs.
Det icke brännbara hamnar i askan ur vilken fosforn och värdefulla metaller sedan utvinns. Då kan 
man få tillbaka nästan all fosfor. Det finns en svensk metod för detta som nu prövas i fullskaledrift i 
bland annat Lidköpings värmeverk. Man får dessutom ett värmetillskott på 1,5 KW per kg slam.

Svenskt Vatten med Anders Finnson i spetsen driver genom olika organ en intensiv kampanj för att 
slippa att ta sitt ansvar för avfallet från sina reningsverk och få bönderna att ta över ansvaret genom 
att sprida kommunernas avfall på sina åkrar. Man har till och med lyckats få LRF och Lantmännen 
att ingå i ett Revaq-samarbete för att lura bönderna att ta emot slammet. Man har dessutom fått en 
tjänsteman på Naturvårdsverket att vara adjungerad ledamot i styrgruppen.

Man driver en kampanj om att fosforn håller på att ta slut, en Peak Fosfor, vilket är en stark 
överdrift. ”Fosforresurserna i världen är inte akut begränsade, men fosfor bör recirkuleras för att 
förlänga användandet av de mer lätt åtkomliga tillgångarna och för att inte få en upplagring i 
biosfären.” (Ur KSLAT nr 6 2013). I Järngruvornas slagg finns en miljon ton fosfor i lager för mer 
än 200 års förbrukning och i Kiruna produceras mer än tre gånger svensk förbrukning årligen 
förutom de stora tillgångar som finns överallt i vår natur i bland annat havsbottnar. Enligt 
Naturvårdsverkets utredning: ”Hållbar återföring av Fosfor”.

I våra hushåll hanterar vi i dag över 140 000 artfrämmande substanser som stör vår fortplantning 
och ökar riskerna för cancer och benskörhet. De hamnar i vårt avloppsvatten. En avsevärd del går 
rakt igenom reningsverken och resten hamnar i slammet. Genom att elda slammet får man en barriär
som oskadliggör hormonstörande substanser, smittor, resistenta bakterier, hormoner och så vidare 
som finns i vårt avloppsvatten istället för att sprida ut dem på åkrarna där vår mat växer. 
Urlakningen ur våra jordar gör att dessa substanser också når våra grundvatten och de hamnar då i 
vårt dricksvatten. Därmed ökar vi mängden i kemikaliekedjan och får den att rotera allt snabbare.

Slamspridning är också en ineffektiv metod att återvinna fosfor eftersom fosforn är så hårt 
kemiskt bunden till de fällningskemikalier som man använder i reningsverken att den inte kan 
tillgodogöras av växterna. Hälften av fosforn är så hårt fastlåst att den endast på mycket lång sikt 
blir tillgänglig efter vittring. Om man i stället eldar slammet får man tillbaka 95 procent av fosforn i
växttillgänglig form och då också i ren och Kadmiumfri fosfor med den svenska metoden av 
utvinning. Slammet ger dessutom ett energitillskott som minskar behovet av övriga importbränslen.

Den mest effektiva och mest 
miljövänliga metoden att ta vara 
på fosforn i våra avlopp är att 
elda slammet i våra värmeverk.
Per-Åke Sahlberg



Svensk avloppshantering har i dag stora brister i dåliga avloppsnät, bräddning av orenat 
avloppsvatten ut i våra vattendrag, bristfällig rening i våra reningsverk och strategin att sprida 
avfallet på åker- och skogsmark.

Om vi vill ha en avloppshantering med en återvinning av nyttiga substanser ur vårt avloppsvatten 
som fyller de krav som EU:s Vattendirektiv kräver så måste vårt samhälle ta ett krafttag för att 
åtgärda bristerna i avloppssystemen och upphöra med att sprida slam.

I dag blundar man för de stora förorenarna och inriktar sina resurser på de små och förbjuder 
exempelvis fritidsbåtarna att släppa sina avlopp i sjön medan kommunen glatt sprider slam och 
bräddar stora mängder rakt ut i våra vattendrag som förorenar dricks- och badvatten.

När kommer Svenskt Vatten, ombud för kommunerna, och som har ansvaret för avloppsvattnet att 
ta sitt ansvar? När kommer regeringen och dess olika organ att ställa samma krav på kommunerna 
som man gör på det övriga samhället?

PER-ÅKE SAHLBERG

lantmästare, före detta ledamot LRF:s förbundsstyrelse och ordförande LRF Skaraborg

ledamot av kungliga Skogs- och Lantbruksakademien och dess slam- och fosforgrupp
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