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2nd IWA Conference on Holistic Sludge
Management
HSM2016-konferensen den 7-9 juni i Malmö samlade över 170 forskare och
yrkesverksamma som arbetar med slam och näringsåtervinning ur slam.
Förutom föreläsningar och presentationer erbjöds studieresor till Kretseum
kretslopp- & kunskapscentrum och Petersborgs gård där fältförsök för att
undersöka effekterna på mark och gröda vid spridning av slam på åkermark
pågått sedan 1981 samt Avedøre avloppsreningsverk utanför Köpenhamn.
Se presentationerna från key-note-föredragen samt läs mer på
www.hsm2016.se

Motalas metalljakt och krav på ökad
miljömedvetenhet
I Motala kommun ligger man långt fram när det gäller miljöarbetet som rör avloppet.
Det fick också den reporter som följde med spolbilen och gjorde ett reportage i
Motala Vadstena Tidning i förra veckan bevittna. I kommunen pågår nu ett arbete
genom att uppströms spåra gamla och nya föroreningar. Det kan vara gamla
utsläpp från industrier men också pågående föroreningar sär det kan röra sig om
företag som inte tömmer fett- och oljeavskiljare tillräckligt ofta.
– I Motala finns ungefär 400 kilometer avloppsledningar som underhålls och det är
mycket tungmetaller som ligger i ledningarna, säger Anna-Carin Pålsson,
projektledare för Revaq-certifieringen i Motala och Vadstena.
Det kan vara fråga om gamla utsläpp där föroreningarna ligger kvar i sedimentet i
ledningarna. Prover tas på sedimentet sedan görs en spolning av ledningarna.
– När folk spolar tror de att problemet slutar, men det är då det börjar, säger Roger
Kristiansson som filmar och dokumenterar kommunens avloppsledningar.
I Motala produceras omkring 3000 ton slam per år. Det är restprodukten efter att
avloppsvattnet renats. För att slammet ska kunna återföras som näring på åkermark
måste det vara så rent som möjligt. En ren slutprodukt kräver att det som kommer in
i reningsverket är fritt från föroreningar.
– Avloppsvattnet är vår råvara om man ska se det som vår industri, säger AnnaCarin Pålsson.
Anna-Carin önskar en ökad medvetenhet hos kommuninvånare och företagare när
det gäller vad som går ut i avloppsvattnet.
– Sortering av sopor sitter i ryggmärgen hos de flesta, men sortering innan det går
ut i spillvattnet har inte nått lika lång, säger hon.

Örebro vinner uppströmspris
Örebro kommuns kvalitetspris ”Nya steg 2015” går till VA-verksamheten. Priset
delas ut för det gedigna uppströmsarbetet som minskar skadliga ämnen i
avloppsvattnet. Arbetet ger mindre miljögifter till Hjälmaren och renare slam som
kan spridas på jordbruksmark. Men arbetet bidrar också till en bättre miljö för
örebroarna. Syftet med priset är att belöna verksamheter som har arbetat
effektivt med utveckling som förenklat, förnyat och förbättrat sin verksamhet, till
nytta för medborgarna.
– Vi är glada och stolta över priset. Att de har sett vårt arbete för renare
avloppsvatten och slam som kan användas till gödsel har stor betydelse för
miljön, och därmed för medborgarna, säger enhetschef Lisa Osterman.
Se filmen om Örebros uppströmsarbete här:
https://www.youtube.com/watch?v=hbYYLPpdZPQ

Resebolagen fasar ut deodoranter med triclosan
Svenskt Vattens rapport ”Toxfree Taxfree” om det miljöfarliga ämnet triclosan
som fortfarande kan finnas som ingrediens i deodoranter har gett resultat. Bland
annat har Fritidsresors samtliga leverantörer från och med maj i år tagit bort
triclosan från sina deodoranter. Deodoranter är en mycket vanlig taxfree
produkt som säljs av svenska och nordiska resebolag. Svenskt Vatten
välkomnar beslutet att ta bort det giftiga ämnet triclosan och följer nu upp fler
EU
reseleverantörers taxfreeförsäljning.

Kadmium i maten kommer från berggrunden
Orsaken till att tusentals svenskar får I sig kadmium genom maten beror
framför allt på naturliga kadmiumhalten I marken. I områden med sandsten
och alunskiffer som Jämtland, Östergötland och Österlen är kadmiumhalten
högre än i övriga landet. Det befintliga kadmiumet i marken är enligt
kadmiumforskaren Jan Eriksson vid SLU mycket mer än det som tillförs
marken via rötslam.
– Slammet påverkar inte direkt för det ganska små mängder i förhållande tiil
det kadmium som redan finns där- Dessutom finns det organiskt material i
slammet som binder kadmium i marken, och gör att mindre tas upp av
grödorna, säger Jan Eriksson.
Lyssna på hela inslaget här:
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/710092?programid=412

Marcus Frenzel från Käppala förstärker Revaq
Marcus Frenzel, miljöexpert på Käppala, kommer fram till sista oktober 2016 att
arbeta halvtid med Revaq och uppströmsarbetet. Marcus har gedigen erfarenhet av
kemikaliebedömning och kemikalieinventering både internt och externt och kommer
att hjälpa Anders Finnson på Svenskt Vatten med att intensifiera uppströmsarbetet.
Marcus har även erfarenhet av att utreda källor till vismut och volfram i slammet på
Revaq-verken i samband med en rapport. Källorna som konstaterades var bland
annat kosmetika.

Revaq om uppströmsarbetet

Idag är 43
reningsverk
certifierade = ca
50 procent av allt
avloppsvatten
som renas i
Sverige, renas i ett
Revaq - certifierat
reningsverk.

!

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

!

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

!

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

!

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 Berggren, Svenskt Vatten.
Övriga ledamöter är Claes Johansson,
Livsmedelsföretagen, Per Baummann,
Svensk Dagligvaruhandel, Peter
Wallenberg, LRF, Agneta Leander VA
Syd och Pontus Cronholm,
Naturvårdsverket.

Ordförande för Revaqs regelkommitté är
Hans Augustinsson,
Hushållningssällskapet. Sekreterare är
Anna Berggren, Svenskt Vatten. Övriga
ledamöter är Jan Eriksson, SLU, Åsa
Wolgast, LRF och Jan Mattsson,
Gryaab.
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C/o Svenskt Vatten AB
BOX 14057
SE-167 14 Bromma
Gustavslundsvägen 12, 4 tr
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www.svensktvatten.se

29-30/6 Borgeby fältdagar
27-29/9 VA-mässan i Jönköping

Varför Revaq?
!

Vi behöver ha en snabbare

utfasning av farliga kemikalier.
Reningsverken kan vara
drivkraften.
!

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

!

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.

