
Avfall Sveriges synpunkter



Lämnade remissvar den 20 maj

§ Betänkande är väl genomarbetat med mycket 
hög vetenskaplig standard och hög 
ambitionsnivå när det gäller fokus på långsiktig 
hållbarhet. 

§ Det är positivt att betänkandet belyst andra 
ämnen som är viktiga för kretsloppet, till 
exempel kväve och mullbildande ämnen. 

§ Tillstyrker alternativ 2: 
spridningsförbud med undantag för hygieniserat och 
kvalitetssäkrat slam på produktiv jordbruksmark.



Avfallshierarkin



Avfall Sverige avstyrker…. 

§ ….alternativ (1) vilket innebär totalt spridningsförbud 
med mycket begränsade undantag.

§ Varför avstyrker vi?
- Ingen möjlighet till återföring av hela 

växtnäringsvärdet och mullbildande ämnen
- Negativt för lokala kretslopp
- Allmän förbränning av slam av god kvalitet
- Minskad biogasproduktion



Avfall Sverige tillstyrker alternativ 2

§ ... alternativ (2) spridningsförbud med 
undantag för hygieniserat och kvalitetssäkrat 
slam på produktiv jordbruksmark.

§ Varför tillstyrker vi?
- Avfall Sverige instämmer i utredningens bedömning 

att ett spridningsförbud för avloppsslam inte kan 
motiveras enbart genom de riskbedömningar som är 
tillgängliga. 

- Utifrån avfallshiearkins prioriteringar
- Källsorterande avloppslösningar
- Gynnsamt för biogasproduktionen



Återvinningskrav

§ Avfall Sverige välkomnar förslag om återvinningskrav för 
fosfor från avloppsslam, men:
- det måste vara tydligt att huvudinriktningen bör vara 

att fosforn främst ska återcirkuleras till kretsloppet 
genom biogasproduktion och användning av rötslam 
på jordbruksmark samt lokala kretsloppslösningar för 
enskilda avlopp. 

- Det ger störst samhällsnytta till lägst kostnad och 
viktigt för att nå klimat- och miljömålen. 



Slam som anläggningsjord

§ Både alternativ 1 och 2 innebär att slam inte längre kan 
användas vid jordtillverkning

§ Avfall Sverige anser att kvalitetssäkrad 
anläggningsjord på annan mark än 
jordbruksmark borde tillåtas under vissa 
förutsättningar.
- Långa avstånd till anläggningar för alternativ behandling 

innebär större miljöpåverkan och kraftigt höjda priser
- Viktig med reglering och kvalitetskrav



Synpunkter om alternativ 1 genomförs…

§ …..anser Avfall Sverige att återföring av 
källsorterade avloppsfraktioner, såsom urin och 
klossettavloppsvatten, undantas från förbudet 
mot spridning på åkermark om de certifieras i 
enlighet med SPCR 178 eller liknande 
certifiering eller kravnivåer.



Övrigt

§ Avfall Sverige instämmer i utredningens 
bedömning att det är lämpligt med ett generellt 
undantag för eget omhändertagande av 
avloppsfraktioner från enskilda avlopp. 

§ Avfall Sverige tillstyrker att det är lång 
ikraftträdandetid så att alla inblandade aktörer 
får rimlig tid att ställa om.


