NYHETSBREV
Nr 17 2017

Samarbete Kumla-Örebro-Hallsberg stoppar
kadmium på konstskolor
Sedan årsskiftet är konstlinjen på Kävesta folkhögskola kadmiumfri. Helena
Hasselqvist m fl. som arbetar med uppströmsarbetet vid Skebäcks reningsverk
har via ett projekt gemensamt för Örebro, Kumla och Hallsbergs kommuner
jobbat hårt med att informera om den giftiga färgen. Efter att skolan informerats
om hur mycket kadmium som hamnar i avloppsvattnet till följd av de färgrester
elever och lärare på skolan sköljer ur sina penslar skred man snabbt till
handling. Kontakt togs med leverantören och alla obrutna färgtuber med gula
och röda nyanser, som är de som innehåller tungmetallen, skickades tillbaka
och ersattes med kadmiumfria.
Skolan är väldigt tacksamma att de nu har blivit mer miljövänliga. Helena
Hasselqvist höll även föredrag på konstskolan inför en fullsatt aula och
berättade om de farliga konstnärsfärgerna som tyvärr fortsatt tillåter kadmium,
trots att det finns ersättningsfärger som är lika bra.

Kungsängsverket Revaq-certifierat 2019
Den 13 december tog Mälarenergis koncernledning beslut om att Revaq-certifiera
Västerås stads avloppsreningsverk, Kungsängsverket – ett resultat av arbetet inom
Mälarenergis strategiska utvecklingsprojekt. En Revaq-certifiering är en kvalitetsoch miljöstämpel som garanterar rent slam och är något som både bönderna och
livsmedelsindustrin kräver idag. I praktiken innebär det att slammet genomgår en
utökad provtagning och kontroll innan det får spridas på jordbruksmark.
Framför allt ställer certifieringen krav på ett systematiskt uppströmsarbete. Det vill
säga, att stoppa miljögifterna redan vid källan, innan de hamnar i avloppsvattnet.
För Mälarenergi handlar det om att ställa krav på och utbilda verksamheter som är
anslutna till avloppsreningsverket samt att informera hushåll. En certifiering innebär
att ta fram rutiner och arbetssätt, etablera kontrollsystem och dokumenthantering.
Målet är att Kungsängsverket ska vara certifierat 2019.
http://blogg.malarenergi.se/revaq-certifiering-av-kungsangsverket/

Miljöpris till kadmiumrening på Arlanda
Stockholm Arlanda Airport har aldrig haft så lågt utsläpp av kadmium som idag.
Detta tack vare ett gediget arbete lett av Swedavias medarbetare Erik Forsberg,
VA-ingenjör som tillsammans med Alexander Mattsson, drifttekniker fick motta
ett av Föreningen Vattens miljöpriser, Xylempriset i mars 2017.
De båda har verkat för att lösa ett av Arlandas specifika miljöbekymmer, utsläpp
av kadmium till dagvatten. Genom en metod där man anlägger ett geofilter visar
resultatet på 70 - 80 % kadmiumreduktion. Dagvatten som tidigare avleddes
orenat till Käppala reningsverk. Erik och Alexanders framgångsrika insats är ett
bärande exempel på praktisk lösning gällande ett av de mera långvariga
bekymren inom VA-sektorn. Nämligen hur minska kadmiumflödet till våra
avloppsreningsverk.
– Jag hoppas att vårt arbete kan inspirera och hjälpa andra med liknande
problem, säger Erik Forsberg, VA-ingenjör på Stockholm Arlanda Airport.

Vill du vara med och utveckla uppströmsarbetet?
Svenskt Vatten Utveckling har beviljat medel till projektet Uppströmsarbete:
Idag och i framtiden. Projektet ska undersöka hur uppströmsarbetet ser ut i
svenska VA-organisationer och intresserade erbjuds nu att bidra med sina
erfarenheter. Projektet söker både deltagare från kommuner som bedriver
uppströmsarbete och de som inte har något uppströmsarbete eller som är i
uppstartsfasen. Ni som är intresserade av att delta mailar till Emma Fältström
emma.faltstrom@nsva.se och kommer då få en länk till en webbenkät samt
möjlighet att anmäla intresse att medverka in en telefonintervju.
– Vi är speciellt intresserade av hur det praktiska arbetet är uppbyggt, vilka
svårigheter och hinder som finns samt goda exempel från kommunerna arbete.
Vi tror att det finns mycket kunskap som i kommunerna som behöver
sammanställas och spridas. Projektet kommer att sammanställas i en rapport
och är en del i ett doktorandarbete, säger Emma Fältström, som är ansvarig för
projektet på Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA).

Valdemarsvik positiva till Revaq-certifiering
En Revaq-certifiering skulle ge Valdemarsviks Kommun en hållbar och
kretsloppsinriktad avsättning för avloppsslammet från kommunens
reningsverk. Det menar Per Hollerz (M) som står bakom motionen till
kommunfullmäktige som gick igenom nyligen. Med sig har han de övriga i
Alliansen. Hollerz föreslog i höstas att de ansvariga i kommunen tar fram en
plan samt räknar på kostnader för att genomföra en Revaq-certifiering.
Certifieringen betyder att reningsverket bedriver ett aktivt och strukturerat
uppströmsarbete, arbetar med ständiga förbättringar och är öppen med
information.

Tre nya projekt om miljöstörande organiska
ämnen och mikroskräp
Inom VA-kluster Mälardalens satsning på Metodik och kunskapsunderlag för
uppströmsarbete pågår tre projekt med det övergripande målet att öka kunskapen
om miljöstörande organiska ämnen och mikroskräp, att ta fram rekommendationer
om mätmetoder och analyser och förbyggande övervakningsstrategier samt att
tillgängliggöra resultaten på klustrets hemsida. Arbetet koordineras av
Ämnesgruppen Uppströmsarbete för hållbara kretslopp som leds av SLU, IVL och
Käppalaförbundet.
Ett projekt är en nyligen startad kunskapssammanställning med syftet att
sammanställa befintliga mätdata avseende oönskade substanser (främst organiska
miljöfarliga ämnen) i spillvatten hos de deltagande VA-organisationerna. De ämnen
som är relevanta att arbeta vidare med kommer att identifieras och
kunskapssammanställningen kommer att utgöra ett användbart verktyg i
uppströmsarbetet. Sammanställningen beräknas färdig hösten 2017.
En litteraturstudie pågår för tre identifierade grupper av miljöstörande ämnen:
läkemedel, PFAS och mikroskräp. Litteraturstudien görs av SLU, MDH, KTH,
Stockholm Vatten och Avfall och Käppalaförbundet. IVL bidrar med en kort
sammanfattning av resultaten av kunskapsinsamlingen ovan. Studien beräknas
färdig under våren 2017.
Examensprojektet av Johan Nilsson Förekomst av mikroplast i åkermark där
växtnäring återförts med avloppsslam, beräknas färdigt i maj 2017. Projektet
genomförs i samarbete med IVL och Göteborgs universitet. I projektet har
förekomsten av mikroplast i odlingsförsöken ORC i Västerås och Lanna i
Västergötland analyserats, liksom i de avloppsslam som försöken gödslats med.
Kontaktpersoner Ämnesgruppen uppströmsarbete:
Håkan Jönsson, SLU, Hakan.jonsson@slu.se
Katarina Hansson, IVL, Katarina.hansson@ivl.se
Jennie Amneklev, Käppalaförbundet, Jennie.amneklev@kappala.se

Årlig uppföljning av Sveriges miljömål 2017
Den årliga uppföljningen av Sveriges miljömål som presenterar hur miljön mår och
hur miljöarbetet går har just inlämnats i en rapport till regeringen. Av de 16
miljökvalitetsmål som finns är det bara två inom räckhåll för att nås till 2020.
Luftkvaliteten förbättras, försurningen minskar och till år 2020 kommer
miljökvalitetsmålen Säker strålmiljö och Skyddande ozonskikt att nås eller vara nära
att nås. Men mycket återstår att göra för att nå alla miljömål, visar 2017 års årliga
uppföljning.
Vad gäller miljömålet Giftfri miljö är behovet av förebyggande kemikaliekontroll stort
och utvecklingstakten i EU går långsamt. Vissa miljögifter minskar medan andra
ökar. För många ämnen saknas kunskap om hälso- och miljöeffekterna. Ökad
global konsumtion leder till allt större kemikalie- och varuproduktion och ökar
spridningen av farliga ämnen. Kraftfulla insatser behövs för att alternativ till farliga
ämnen ska utvecklas och användas. Lagstiftningen och företagens arbete behöver
utvecklas för att få giftfria kretslopp. Hela rapporten finns att ta del av på
www.miljomal.se

Revaq om uppströmsarbetet

Idag är 43
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.

Revaqs styrgrupp
Ordförande för Revaqs styrgrupp är
Anders Finnson och sekreterare är
Anna Vestling, Svenskt Vatten. Övriga
ledamöter är Claes Johansson,
Livsmedelsföretagen, Per Baummann,
Svensk Dagligvaruhandel, Peter
Wallenberg, LRF, Agneta Leander VA
Syd och Anna Maria Sundin,
Naturvårdsverket.

Ordförande för Revaqs regelkommitté är
Hans Augustinsson,
Hushållningssällskapet. Sekreterare är
Anna Vestling, Svenskt Vatten. Övriga
ledamöter är Jan Eriksson, SLU, Helena
Elmquist, LRF och Jan Mattsson,
Gryaab.

Kontakta Revaq

Kalendarium

Anna Vestling
Anna.vestling@svensktvatten.se
C/o Svenskt Vatten AB
BOX 14057
SE-167 14 Bromma
Gustavslundsvägen 12, 4 tr
08-506 002 00
www.svensktvatten.se

3/5/-4/5 Revaq-utbildning i Växjö
28/6-29/6 Borgeby Fältdagar
https://www.borgebyfaltdagar.se
7/9 Lakvattenseminarium i
Göteborg

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.

