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6 § - Nuvarande lydelse i Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster 
https://lagen.nu/2006:412

Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas 
vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller 
blivande bebyggelse, skall kommunen

• bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller 
vattentjänsterna behöver ordnas, och

• se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i 
verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning

https://lagen.nu/2006:412


Lagändring genom Proposition Vägar till hållbara 

vattentjänster 2021/22:208

Ändringar i 6 § lagen om allmänna vattentjänster

• Vid bedömningen av behov ska hänsyn tas till förutsättningar att istället 
ha en enskild anläggning som kan godtas med hänsyn till människors 
hälsa och miljön

• Kommunen ska ta fram en vattentjänstplan som ska se till långsiktig 
planering av vattentjänster samt bedöma åtgärder för anläggningarnas 
funktion vid skyfall.

• Samråd ska hållas med fastighetsägare vid antagande och ändring 
av vattentjänstplan

• Kommunen ska ta hänsyn till synpunkter som framkommer vid samråd



Lagändring genom Proposition Vägar till hållbara 

vattentjänster 2021/22:208

Utöver det förfarande som följer av bestämmelserna om strategiska 
miljöbedömningar av planer och program i 6 kap. miljöbalken ska kommunen innan 
den antar eller ändrar en vattentjänstplan

1. på lämpligt sätt och i skälig omfattning samråda med de fastighetsägare och 
myndigheter som kan antas ha ett väsentligt intresse av planen, och

2. ställa ut ett förslag till plan för granskning under minst fyra veckor.

Kommunen ska informera om utställningen på sin anslagstavla före 
utställningstidens början. Informationen ska innehålla uppgift om förslagets 
huvudsakliga innebörd, var det ställs ut samt inom vilken tid och till vem synpunkter 
ska lämnas.

Skyldigheten enligt första stycket 2 gäller inte förslag till ändring av en 
vattentjänstplan som endast berör ett fåtal fastighetsägare eller annars är av mindre 
betydelse



Lagändring genom Proposition Vägar till hållbara 

vattentjänster 2021/22:208

Kommunfullmäktige beslutar om antagande och ändring av en vattentjänstplan.

Kommunfullmäktige ska minst vart fjärde år pröva om vattentjänstplanen är 
aktuell med hänsyn till behovet av allmänna vattentjänster.

Planen är inte bindande

Ändringarna träder ikraft 1 januari 2023 men kravet på 
vattentjänstplaner gäller från den 31 december 2023



Aktuella slamfrågor utifrån Dala- och 
Brysselperspektiv:
Slamutredningen, slamarbete på EU-nivå, slamdirektivet,  
vad händer mer i Sverige? 
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Dagens guidade tur

- Vad händer i Sverige?

- Delegationen för cirkulär ekonomi

- Svenskt Vattens Utblick 2050

- Klimatneutral VA 2030

- Miljömålsberedningen och Delegationen 
för cirkulär ekonomi: Föreslagna fosfor 
och kvävemål

- Slamutredningen

- Nationella avlopp och miljökonferensen 
8-9 februari 2023 i Borås

- Danska PFAS-gränsvärden 

- Vad händer i EU just nu ?



Hur gå vidare med slammet i Dalarna?

Kommun Invånare

Avesta 22 925

Borlänge 52 254

Falun 59 837

Gagnef 10 502

Hedemora 15 458

Leksand 16 012

Ludvika 26 497

Malung-Sälen 10 218

Mora 20 670

Orsa 6 918

Rättvik 11 103

Smedjebacken 10 933

Säter 11 242

Vansbro 6 776

Älvdalen 7 042



Hur gå vidare med slammet 

i Dalarna?

Skaffa handlingsutrymme -

Arbeta med systematiskt  

uppströmsarbete

Jordbruk: hur ser det ut i Dalarna idag?

- Teknik för återvinning av fosfor från 

reningsverk större än 20 000 pe (men 

EU-reglering?)

Anläggningsjord: marknad 

anläggningsjord närmaste 10 åren, krav 

på anläggningsjord?

Inga krav på  mindre reningsverk = 

förbränning tillsammans med avfall?



Med utgångpunkt i EU:s retur/avfallshierarki:

Prio 1 - Återanvändning av mull och näringsämnen på åkermark via Revaq

När det inte går  - ingen lämplig jordbruksmark på rimligt avstånd eller att

slammet inte klarar  Revaqs krav:

Prio 2 - åtminstone fosforn återvinns 

Prio 3 –slammet används som anläggningsjord

Prio 4 – enbart förbränning

Deponering  - förbjuden i Sverige

Uppströmsarbete/förebyggande kemikaliearbete  är grunden



Få andra flöden är så stora som de i VA-sektorn

Över en miljard ton resurser flyttas varje år 
från tätort till reningsverk till våra vatten



120-140 kg/person och dygn 
– året runt

Ca 300 kg/person och dygn 
– året runt
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Dagens reningsverk blir 
morgondagens resursverk

genom industriell symbios



Regeringens Delegation för cirkulär 

ekonomi: 
Expertgruppen för hållbar och cirkulär VA

Rapport 2020:  här

Rapport 2021 - Industriell 
symbios:

- Biogas – SSAB fossilfritt stål

- Värmen i avloppsvattnet – Vattenfall

- Återanvändning av renat 
avloppsvatten – VA SYD

- Hur får vi tillbaka P, N och C till 
åkermark? (Ragnsells, Ekobalans,      
C-green)

Fortsatt arbete 2021

https://www.delegationcirkularekonomi.se/download/18.68dec7381764c03fcaa12859/1608291009510/Expertgruppen%20H%C3%A5llbar%20och%20cirkul%C3%A4r%20VA%20-%20fr%C3%A5n%20avlopp%20till%20resurs%20%20(1)%20tillg%C3%A4nglig.pdf




Våra styrmedelsförslag – exempel från vår rapport

Från reningsverk till resursverk – rening till resurs 

• Regeringen bör besluta om ett etappmål om ökad återföring av fosfor och 
kväve till livsmedelsproduktion. Målet innebär att till 2030 ska återföringen 
av använd fosfor och kväve till livsmedelsproduktion vara minst 50 
procent av fosfor och 15 procent av kväve från avlopp. 

• Regeringen bör utreda införandet av en kvotplikt för återvunnen fosfor och 
återvunnet kväve i mineralgödsel.



Våra styrmedelsförslag – exempel från vår rapport

Industriell symbios - näringsämnen och resiliens

- Regeringen bör driva på EU så att EU-lagstiftningen för gödselmedel styrs av 
växtnäringens kvalitet och inte dess ursprung.

Industriell symbios – återanvändning av avloppsvatten

- Regeringen bör ge Naturvårdsverket i uppdrag att ta fram en vägledning för 
tillstånds- och tillsynsmyndigheter för VA-verksamheter där förutsättningarna 
och villkoren för att kunna återvinna vatten förtydligas.



Utblick 2050
Framtidens hållbara VA leverans



Det hållbara och cirkulära 

samhället

Resan går mot:

➢Ett hållbart kretslopp och effektivt 
resursutnyttjande

➢Giftfria produktionskedjor

➢Fossilfria energikällor



Det resilienta samhället

Resan går mot:

➢Ett samhälle med god förmåga att 
hantera kris

➢Ett samhälle med tryggad 
livsmedelsförsörjning

➢Ett klimatanpassat samhälle



Det smarta och funktionella 

samhället

Resan går mot:

➢En delaktig och medveten kund

➢Ett uppkopplat hem

➢En effektiv styrning av flöden

➢Smarta vattentjänster i harmoni 
med andra samhällstjänster



Klimatneutral VA 2030

VA-branschen är en självklar del av ett hållbart samhälle. Nu startar 
vi ett gemensamt arbete för att minska klimatavtrycket från VA-
organisationerna.

Läs mer här: 
https://www.svensktvatten.se/medlemsservice/klimatneutral-va/

https://www.svensktvatten.se/medlemsservice/klimatneutral-va/


Sverige ska ha rent dricksvatten, 
friska sjöar och hav



Uppdatering om utredningen Hållbar slamhantering SOU 2020:3

Utredningen hållbar slamhantering föreslog följande 
huvuddelar

A. Förbud mot all slamanvändning på all mark med vissa undantag

B. Krav på återvinning av fosfor från reningsverk större än 20 000 pe

C. Följduppdrag till Naturvårdsverket att bland annat ta 
fram gränsvärden för slamanvändning på åkermark



Hållbar slamhantering SOU 2020:3

Tidtabell snabb, men denna kommer troligen försenas av Sveriges införande av 
EU:s förordning om återanvändning av avloppsvatten på jordbruksmark:

• Remiss av Hållbar slamhantering SoU 2020:3 (genomfört våren 2020)

• Lagrådsremiss miljöbalksändringar (9 kap. 5 § och 29 kap. 9 § lydelse,15 kap, 39 a) (hösten 2020)

• Proposition miljöbalksändringar (våren 2021)

• Beslut i riksdagen miljöbalksändringar (våren 2021)

• Förordning remissad och beslutad av regeringen (hösten 2021)

• Beslut av regeringen att ge Naturvårdsverket uppdrag att ta fram föreskrift med gränsvärden m m (hösten 2021)

• Föreskrift remissad och beslutad av Naturvårdsverket (vår/höst 2022)





Slamanvändning i Sverige 2000-2021

5 miljoner anslutna personer - 44 Revaq-verk i 68 kommuner

Ca 60% av fosforn från reningsverk går inte tillbaka i  idag – ej hållbart



Svenska näringsplattformen IVL och RISE

Svenska näringsplattformen samlar aktörer och kunskap inom kretslopp av 
näringsämnen med syfte att:

stödja, underlätta och överbrygga hinder för att möjliggöra en systemomställning 
där näringsämnena i avloppsströmmar är en del av ett rent kretslopp i synergi 
med de globala hållbarhetsmålen.

Läs mer här: https://www.ri.se/sv/svenskanaringsplattformen

Pågående projekt: https://www.ri.se/sv/svenskanaringsplattformen/projekt

https://www.ri.se/sv/svenskanaringsplattformen
https://www.ri.se/sv/svenskanaringsplattformen/projekt


Nätverket för fosfor och andra avloppsresurser – träffen 

december 2021

- Policy och påverkan EU och från reningsverk till resursverk

- Urval av pågående FoU  

- Slamspridning på åkermark-PFAS i slam, jord, gröda och mask - Anna 
Kärrman, Örebro Universitet

- Testbädd Ellinge – torkning, pyrolys och produktifiering av olika avloppsslam 
David Gustavsson, VA SYD (slambiokolkonferens 11-13 okt, Malmö)

- Utvärdering av HTC-teknik i pilotskala för framtidens slamhantering –
Aleksandra Lazic, Roslagsvatten

Nationella avlopp och miljökonferensen 8-9 februari 2023                               i 

Borås



PFAS och slam

- Danmark gränsvärden PFAS från 15 oktober 2021:

- SVU och Revaq finansierar en studie i de långliggande slamförsöken i Skåne –
klart 2022 (avloppsvatten, slam, jord, gröda), ATL



Rekordmycket på gång inom 

EU idag 

- ger förutsättningarna för VA-

organisationerna för flera 

decennier framöver.

Först en liten film

https://www.youtube.com/watch?v=HbYNxHK481k




EU-förordningen 
återanvändning 
avloppsvatten

Dricksvatten-
direktivet

Ramdirektivet 
för vatten

Avloppsvatten-
direktivet

Slam-
direktivet

Badvatten-
direktivet

Prioämnes-
direktivet

Regeringsuppdrag NV

SOU 2021:81 + SLV föreskrifter remiss 20220506

IED + 
Ind.portal-
förordning

https://www.svensktvatten.se/om-oss/nyheter-lista/sa-har-ska-eus-nya-dricksvattendirektiv-inforas/?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=dricksvattendirektivet&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3ab47c99cb-a914-4f1b-8fba-9e4836a984f6&_t_ip=78.79.161.95&_t_hit.id=SvensktVatten_Web_Models_Pages_NewsPage/_e116fbe6-75cd-445b-a334-e289e25f72b4_sv&_t_hit.pos=1


Hur påverkar EU-regelverket mig som 
har ledningsnät + reningsverk?

- Basen för alla utsläppsvillkor vid nästa 
tillståndsprövning 

- Bräddningar

- Slamanvändningen + P återvinning

- Energideklaration/krav

- Metanläckage deklaration/krav

- Anslutning av nya områden

- Utfasning av farliga ämnen

- Rapportering

Kommer att styras av både EU-
reglering och svensk lagstiftning.



Bräddningar från 
kombinerade system

Avlopp från mindre 
orter än 2000 pe
• strängare gränsvärden

Enskilda avlopps-
lösningar
• anslutningsskyldighet med 

undantag
• höjd standardnivå

Näringsämnen (N / P)
• strängare utsläppskrav

Känsliga områden
• kopplingar till andra direktiv 

(nitrat, RDV)

Utsläpp av metan
• bindande mål för reduktion

Mikroföroreningar
• utvidgat producentansvar för att   

möjliggöra krav på stora orter
• riskbaserad bedömning
• antibiotikaresistens
• kvicksilver

Slam och uppströms-
arbete
• krav på anslutna industrier
• Slamanvändning
• Återföring av fosfor  om 

slammet bränns

Användning av energi 
(ARV + ledningsnät)
• energirevisioner
• bindande esparingsmål

Utsläppskontroll
• ökad provtagningsfrekvens
• ersätta COD med TOC?
• koppling till ramdirektivet och 

MKN-direktivet
• digitalisering

Rapportering till EU och 
offentliggörande
• tätare rapportering till årlig
• koppling till EU:s utsläpps- och 

spridningregister E-PRTR
• skyldighet till ökad transparens

Dagvatten

Avloppsdirektivet ses över - stort omfång i starten av arbetet



Våra prioriteringar – Avloppsdirektivet ska reglera miniminivåer, 

Ramdirektivet för vatten ska fylla på utifrån lokala behov

• mindre rapporteringsbyråkrati

• systematiskt riskbaserat åtgärdsarbete på 
ledningsnät mot bräddningar - inga 
absoluta maxkrav

• stärk cirkularitet och hushållning                  
* starkare uppströmsperspektiv, ställ krav på 

anslutna verksamheter                                                     
* klimatneutralitet, energihushållning och 
revisioner - inte absoluta maxkrav på energiåtgång

• Läs mer här om Svenskt Vattens 
ståndpunkter: https://www.svensktvatten.se/politik-

paverkan/europeiskt-paverkansarbete/avloppsdirektivet/aktuellt-lage/

• säkra i avloppsvattendirektivet att Ramdirektivet för 
vatten inte hindrar utbyggnad av de effektivaste 
reningsverken 

• tillämpning på nuvarande tätbebyggelser - ingen 
reglering av enskilda avlopp (ramdirektivet)

• reglera bara spillvatten - inte dagvatten 
(ramdirektivet)

• begränsa utsläppskrav till reningsverk >2000 pe
* skärp fosforkraven och villkora senare krav om läkemedels-
rening – stora reningsverk utifrån behov i landsgemensamma
vatten och för skydd av dricksvattentäkter 

• ta hänsyn till norra Sveriges kalla klimat och glesa 
befolkning

https://www.svensktvatten.se/politik-paverkan/europeiskt-paverkansarbete/avloppsdirektivet/aktuellt-lage/


Utfasning av farliga ämnen från vattnets urbana kretslopp

- EU-kommissionens kemikaliestrategi - (14 okt 2020)

- EU-kommissionen presenterar sitt meddelande om en handlingsplan för 
nollförorening till luft, vatten och mark (14 maj 2021)

- Zero Pollution Stakeholder Platform – ett samarbete mellan
Regionkommittén och EU-kommissionen, Svenskt Vatten är medlem.
(hösten 2021)

- Utfasning av alla PFAS som inte är essentiella för samhället

- Utfasning av PFAS i brandskum

- Revidering av REACH-lagstiftning

- Revidering av EU:s läkemedelslagstiftning



Taxonomin – regelverk för gröna lån och bidrag till investeringar

(a) Minskad klimatpåverkan; (art.10)  - beslutat

(b) Klimatanpassning; (art.11) – beslutat

Utkast klart 31 mars 2022 från tekniska plattformen .

(c) Hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser; (art.12)

(d) Övergången till cirkulär ekonomi; (art.13)

(e) Pollution prevention and control; (art.14)

(f) Bevarande och återskapande av biodiversitet och ecosystem; (art.15)



Ett trettiotal parallella 

samtidiga processer 




