
Digital träff 7 december 2021

SLAMNÄTVERKET



Program
§ 08.30 Inledning och aktuella frågor

§ 08.50 Vad innebär de nya avfallsreglerna för slam och latrin?

§ 09.20 HaV: digitalisering små avloppsanläggningar

§ 09.40 PAUS

§ 10.00 Avvikelserapportering samt avisering och återkoppling till kund

- EDP

- Örebro

§ 10.45 Gruppdiskussioner

§ 11.30 Monitorering av slamavskiljare

§ 11.45 Summering och avslut



Avfall Sveriges slamnätverk

§ Förbättra förutsättningarna för omhändertagande 
av fraktioner från små avlopp

§ Bidra till kretsloppslösningar

§ Ökad samverkan inom kommunen men även med 
andra kommuner, myndigheter, företag, 
branschorganisationer, lantbruk etc

§ I samarbete med kretsloppsnätverket

Erfarenhetsutbyte, goda exempel 
och initiera projekt



Omhändertagande slam från enskilda avlopp

Avfall Web 2020



Omhändertagande av slam från enskilda avlopp

§ Avloppsreningsverk – utför ofta behandling
§ Många avfallsorganisationer har fått problem att lämna slam till 

reningsverk  
- RevaQ: Hög Cd/P-kvot
- Dött slam
- Stötvis belastning

§ Det finns få alternativ till behandling och avsättning än till 
reningsverk

§ Kommande temadag i vår fokus på omhändertagande

Stående cylindrisk slamavskiljare med tre 
kammare och T-rör vid utlopp.
Illustration: WSP Sverige AB



Slamtömning - utförare

Avfall Web 2020



Slamtömningstekniker

Avfall Web 2020



Projekt 



Studie deltömning med enfacksbil

§ Syfte ge kunskapsunderlag
§ Provtagningar i Leksand

- mätt halter av suspenderade ämnen
- mätt slammängder före och efter 

genomförd tömning
§ Återstår:

- intervju med chaufför 
- sammanställning av analysresultat 
- färdigställande av rapport



Komplettera guiden i vår
• Sammanställning resultat tidigare 

studier
• Syfte ge kommuner väl underbyggt 

kunskapsunderlag i beslutsprocessen
• Systembeskrivningar med hjälp av 

matriser
• Bilaga med erfarenheter från 

kommuner med olika system



Övriga projekt

§ Läkemedelsreduktion vid 
ureahygienisering och efterföljande pH-
sänkning av källsorterat 
klosettavloppsvatten - en förstudie

§ Monitorering av slamavskiljare



Kontakt:

Jenny Westin
070-518 40 45, 040-35 66 15
jenny.westin@avfallsverige.se



Slamnätverksträff 7 dec 2021
”Digitaliseringens möjligheter inom slamhanteringen”



VA-guidens kretsloppsnätverk

• 1–2 träffar per år
• Samarbete med Avfall Sveriges slamnätverk (vi 

samarrangerar träffarna som idag)
• Information om pågående projekt
• Länkar till relevanta rapporter
• Vill du vara med på listan? Maila 

marie.strand@vaguiden.se så lägger vi till dig 
• Egen diskussionslista - inlägg till listan skickas 

till: kretsloppslistan@vaguiden.se.

För yrkesverksamma som arbetar med frågor om kretslopp. 
Sy7et är a9 utbyta erfarenheter och kunskap

mailto:marie.strand@vaguiden.se
mailto:kretsloppslistan@vaguiden.se




VAK 2022, 16-17 mars 
Digital konferens



En massa intressant…
• Lärdomar från MACRO 3
• Avloppsva6en från dammar 

8ll beva6ning av åkermark 
på Gotland,

• Återvunnet avloppsva6en 
från reningsverket – snart en 
verklighet, Kalmar Va6en, 
mm.

• Utdelning av Avlopp & 
Kretsloppspriset 2022…



Avlopp & Kretsloppspriset 2022

Nominera t.o.m. till 31 december
https://vaguiden.se/2021/10/vem-vill-du-
nominera-till-avlopp-kretsloppspriset-2022/

https://vaguiden.se/2021/10/vem-vill-du-nominera-till-avlopp-kretsloppspriset-2022/


2021-12-09 Föredragshållare

Ta hand om avfallet: h8ps://avloppsguiden.se/informa=onssidor/ta-hand-om-avfallet/

https://avloppsguiden.se/informationssidor/ta-hand-om-avfallet/


Tack!

Marie Strand
Redaktör för VA-planering

marie.strand@vaguiden.se
Tfn: 018-10 57 01

mailto:marie.strand@vaguiden.se

