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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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Regeringens Delegation för cirkulär ekonomi 
Expertgruppen för hållbar och cirkulär VA

Dagens reningsverk blir morgondagens resursverk

genom industriell symbios

Läs mer här: https://www.svensktvatten.se/om-oss/nyheter-lista/delegation-for-cirk-ek-2a-
rapporten/

och här: https://www.svensktvatten.se/om-oss/nyheter-lista/expertutlatande-inskickat-till-
delegationen-for-cirkular-ekonomi/

https://www.svensktvatten.se/om-oss/nyheter-lista/delegation-for-cirk-ek-2a-rapporten/
https://www.svensktvatten.se/om-oss/nyheter-lista/expertutlatande-inskickat-till-delegationen-for-cirkular-ekonomi/


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



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/


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)





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.





EU-förordningen 
återanvändning 
avloppsvatten

Dricksvatten-
direktivet

Ramdirektivet 
för vatten

Avloppsvatten-
direktivet

Slam-
direktivet

Badvatten-
direktivet

Prioämnes-
direktivet

Regeringsuppdrag NV

SOU 2021:81

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


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



Ett trettiotal parallella 

samtidiga processer 




