
Presentation i två delar

1. Så hanteras slam från avloppsrenings-

verk i Dalarna idag

2. En summering av uppströmsgruppens arbete 

kopplat till slamfrågan

Presentationen framtagen av:

Solveig Barmé 

Martina Andersson

Carina Melin

Medlemmar i Dala VA:s uppströmsgrupp sedan start 2006



Slamhantering - ARV i Dalarna i dag

Åkermark: 1 900 + 3 000 ton

0 ton

Prisbild: 300 kr/ton till 1000 kr/ton

7 kommuner är i behov av avtal 

8 kommuner har avtal

Anläggningsjord: 27 100-32 000 ton

Total slamvolym: 32 000 ton

17 650 ton rötat 14 350 ton orötat



2006  2007  2008  2009  2010-2011  2013  2014-2015  2016-2017  2018   2019   2020   2021 2022

Arbetet med 
skriften 

”Riktlinjer.. ” 
utgör startskottet 

för gruppen

Revaq! 
Den nya 

vägen

Tryckning 
av 

skriften

Fokus på 
miljömålsarbete 
och att bli aktiva 

uppströmsarbetare

Uppströms-
gruppen bildas 

formellt



År 2011 från Dala VA:s höstmöte i Tällberg



2006  2007  2008  2009    2011   2013   2014-2015   2016-2017   2018   2019   2020   2021   2022

Arbetet med 
skriften 

”Riktlinjer.. ” utgör 
startskottet för 

gruppen

Revaq! 
Den nya 
vägen

Tryckning 
av skriften

Uppströms-
gruppen bildas 

formellt

Fokus på 
miljömålsarbete 
och att bli aktiva 

uppströmsarbetare

Samarbete med 
Nitoveskonsulterna

inleds, projekt 
”Renare vatten”

Sammanställning av metaller 
i slam. Nitoveskonsulterna

tar fram dalagemensam och 
enskilda handlingsplaner för 

att minska tungmetaller

Ny sammanställning. 
Alla väljer inte att göra.



År 2013-2015



2006  2007  2008  2009    2011   2013   2014-2015   2016-2017   2018   2019   2020   2021   2022

Arbetet med skriften 
”Riktlinjer.. ” utgör 

startskottet för 
gruppen

Revaq! 
Den nya 
vägen

Tryckning 
av skriften

Uppströms-
gruppen 

bildas 
formellt

Fokus på 
miljömålsarbete och 

att bli aktiva 
uppströmsarbetare

Samarbete med 
Nitoveskonsulterna inleds, 

projekt ”Renare vatten”

Sammanställning av 
metaller i slam. 

Nitoveskonsulterna
tar fram 

dalagemensam och 
enskilda 

handlingsplaner för 
att minska 

tungmetaller

Ny sammanställning. Alla 
väljer inte att göra.

Uppströmsgruppen 
deltar i arbete med 
revidering av P95

Nyutgåva av 
reviderad P95, 

översyn om 
att uppdatera 

skrifter

Pandemi. 
”Omstart”.  Biototal 
motor till gruppen

PM:et ”En beskrivning av vad 
uppströmsarbete kan 

innebära i praktiken” görs 
färdigt

Presentation på 
vårmöte ”Kom 
igång med ditt 

uppströmsarbete”
kopplat till 

Dalarnas miljömål

Uppstart nya 
fokusområden. Bl.a. 

”Uppmärksamma 
och förankra 

uppströmsarbetet 
hos ledning och 

politiker”

Revidering av 
kretsloppsplaner 
och vattentjänst-

planer



Från och med nu…


