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Lyckat kretslopps- och uppströmssår visar ny
Revaq-rapport
Under Revaq-dagen den 20 oktober kunde Anna Berggren, ansvarig för Revaqs
sekretariat sammanfatta 2014 års rapport:
”2014 års Revaq rapport är nu klar och visar på många framgångsrika och viktiga
uppströmsinsatser under året. Bland annat har 47 enskilda källor för kadmium
identifierats. Tillförsel till avlopp av 80 förekomster av miljöfarliga ämnen hos
anslutna verksamheter har eliminerats och närmare 30 000 personer har varit på
studiebesök hos de certifierade verken. De certifierade verken har även under
året sammanlagt utfört 58 stycken riktade informationskampanjer till allmänheten
och utvalda verksamheter.
De certifierade reningsverken har under år 2014 bidragit till att sluta kretsloppet
mellan stad och land genom att återföra 1 000 ton fosfor (ca 10 % av Sveriges
mineralgödselimport) och 1 700 ton kväve via slam från Revaq-certifierade
reningsverk till åkermark. I och med detta återfördes även ca 20 000 ton
mullbildande material samt makronäringsämnen som kalcium, magnesium och
svavel och mikronäringsämnen som exempelvis koppar, mangan och zink.
2014 kan sammanfattas som ett mycket lyckat kretslopps- och uppströmssår för
Revaq”.
Läs hela rapporten här:
http://www.svensktvatten.se/Documents/Kategorier/Avlopp%20och%20miljö/REV
AQ/Arsrapport%20arbetsversion.pdf

Metalljakten i Skånes ledningsnät
Ytterligare en presentation på Revaq-dagen i oktober handlade om ett lyckat
uppströmsarbete. För att närmare studera förekomsten av kadmium så startade
kommunerna Höganäs, Hörby, Höör och Östra Göinge ett gemensamt
delprojekt kallat ”Metalljakten”. Syftet var att kartlägga förekomsten av primärt
kadmium i ledningsnätet före reningsverket.
Ett strukturerat och aktivt arbete med provtagning i ledningsnätet har lett till att
vi har kunnat spåra källor av kadmium. Vi som har varit involverade i projektet
har sporrat varandra och utbytt många erfarenheter. Vilket har lett till ett
framgångsrikt uppströmsarbete, säger Marianne Gleisner, laboratorietekniker
på Höganäs kommun. Vidare berättar hon att vi har fått värdefulla resultat som
vi kommer att fortsätta följa upp. För flera Revaq-verk kommer denna typ av
arbete att vara en förutsättning för att uppnå den slamkvalitet som krävs för att
kunna sprida slammet på åkermark. Och vi välkomnar gärna nya kommuner att
delta i vårt projekt.
Läs hela rapporten här: http://www.hoganas.se/sv/Invanare/Bygga-bo-miljo/Vatten--Avlopp/

BioRec om organiska restprodukter
Katarina Hansson, projektledare på BioRec om deras arbete:
”På BioRec arbetar vi med hantering och återanvändning av främst slam från
reningsverk runt om i södra Sverige. När vi arbetar med organiska
restprodukter är vi i daglig kontakt med ordet miljö och diskuterar ofta de
miljömässiga konsekvenserna med att nyttiggöra och återanvända
restprodukterna. En säker hantering av allt slam, med full spårbarhet, är en
viktig del av vårt arbete.
Att gödsla med slam har många fördelar. Fosfor är en ändlig resurs som vi
måste bli bättre på att återcirkulera. ”Ren” fosfor som inte i hög grad
förorenats av kadmium kommer att bli en bristvara inom överskådlig framtid.
Kväve, (både lättillgängligt och långtidsverkande), olika spårelement som
växterna behöver samt mullämnen som förbättrar jordens struktur och ger
ökade skördar är ytterligare fördelar. Revaq är ett viktigt verktyg för att
förbättra avloppsvattnets och därmed slammets kvalitet och har blivit ett
varumärke inom lantbruket”.

Klosettvattenkvalitet – spårelement i relation till
fosfor – ny studie från SLU
Växtnäringsämnena i hushållens avloppsvatten kan återföras till åkermark med ett
minimum av föroreningar om klosettvattnet samlas upp skiljt från BDT-vattnet (Baddusch - tvätt). Tidigare studier har visat att källsorterat klosettvatten har en relativt
bra kvalitet ur växtnärings- och föroreningssynpunkt. Målet med denna studie har
varit att beskriva halter av spårelement i relation till fosfor i klosettvatten. I studien
ingår sju klosettvattenprov från Lunds kommun. När innehållet av nio tungmetaller i
klosettvattnet jämförs med föreslagna gränsvärde (mg metall per kg P) för
avloppsfraktioner för 2015, visar det sig att relationen mellan metallerna och fosfor
ligger under föreslagna gränsvärden.
Klosettvattenkvalitet är ett vedertaget begrepp inom certifieringssystemet Revaq för
avloppsslam. Det långsiktiga målet för kvalitet på avloppsslam är att det ska
motsvara kvaliteten hos källsorterat avloppsslam.
Läs mer om studien här:
http://www.slu.se/sv/institutioner/biosystemteknologi/nyheter/2015/10/klosettvattenkvalitet/

Nytt center för läkemedel och miljö
Forskningsprogrammet MistraPharma föreslår att ett nytt center för läkemedel
och miljö bildas. En viktig del i forskningen vid centret bör vara
avloppsvattenrening av läkemedelssubstanser. Förslaget är överlämnat till
Miljö- och Energidepartementet. Målet är att Sverige ska fortsätta att ligga i
framkant inom området läkemedel och miljö.
– En viktig del för det föreslagna nya centret är att fokusera på att identifiera
och hantera risker med potentiellt miljöfarliga läkemedelssubstanser, inklusive
antibiotika och effektiv avloppsvattenrening av läkemedelssubstanser.
Miljöfarlighet bör vägas in i styrningen av vilka läkemedel som produceras,
används och får försäljas. Just därför är förslaget om ett nytt center för
läkemedel och miljö mycket viktigt och välkommet, säger Anna Linusson, vd för
Svenskt Vatten och styrelseledamot i MistraPharma.
Läs hela artikeln här:
http://www.cirkulation.com/artiklar-och-notiser/nytt-center-foer-laekemedel-ochmiljoe/
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Revaq om uppströmsarbetet

Idag är 42
reningsverk
certifierade = ca
50 procent av allt
avloppsvatten
som renas i
Sverige, renas i ett
Revaq - certifierat
reningsverk.

ü

Renare avloppsvatten till reningsverken är en förutsättning för ett hållbart
samhälle.

ü

Dagens uppströmsarbete är en miljöinvestering för framtiden. Med renare
avloppsvatten får vi renare sjöar, vattendrag och hav – och bättre slam.

ü

Alla måste vara beredda att ta ansvar. Vi vill göra mer och behöver stöd från
politikerna.

ü

Den viktigaste insatsen för att minska oönskade ämnen i slam och vatten är
riktade insatser mot utsläppen från hushåll och industrin.
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18-19/11 Utbildning i Revaqcertifiering i Stockholm
19/11 Världstoalettdagen
7-8/12 Uppströmsarbete i
Stockholm

Varför Revaq?
ü

Vi behöver ha en snabbare

utfasning av farliga kemikalier.
Reningsverken kan vara
drivkraften.
ü

Vi behöver hushålla med
resursen fosfor. Återföring av
slam är ett av flera sätt, men
det enda som under
överskådlig tid praktiskt kan
fungera.

ü

Varken gällande eller
föreslagen lagstiftning går
tillräckligt långt för att skapa
förtroende. Vi behöver ha
krav som leder till ständig
förbättring av avloppsvattnet
till reningsverken och bättre
system för utfasning av
kemikalier.

