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1. Indledning 

 

I Danmark er der, som i mange andre lande i Europa, fokus på anvendelse af spildevandsslam 

og især fosforen i slammet. I Ressourcestrategien ”Danmark uden affald” står der, at det orga-

niske affald, herunder fosforen i spildevandsslammet skal udnyttes bedre. Målsætningen er, at 

80 procent af fosforen fra spildevandsslam i 2018 genanvendes ved udbringning på landbrugs-

jord eller ved udvinding af fosfor fra asken efter slamforbrændingen. 

 

Fosfor er en kritisk ressource, og i 2014 blev fosfor omfattet af den europæiske liste over kriti-

ske råmaterialer. De globale fosforreserver tømmes i hastigt tempo, og det har medført, at EU 

Kommissionen har taget initiativ til en række forskellige tiltag, som skal føre til, at fosforressour-

cerne anvendes så optimalt som muligt. Der er god fornuft i at tilbageføre fosforen til jorden, så 

den kan indgå i det naturlige kredsløb. Det er ikke blot med til at spare på ressourcerne, det er 

også godt for samfundsøkonomien. Også i EU's cirkulære økonomipakke er der fokus på gen-

anvendelsen af fosfor.  

 

Spildevandsslam indeholder både næringsstoffer (specielt fosfor) og organisk materiale, som 

med fordel kan anvendes på landbrugsjorden. Det giver derfor god mening at anvende spilde-

vandsslammet, så fosforressourcen udnyttes. Spildevandsslam indeholder dog også en række 

forskellige uønskede stoffer, som tungmetaller og miljøfremmede stoffer. Det er derfor vigtigt, at 

anvendelsen af spildevandsslam på landbrugsjorden sker på en måde, der ikke er til fare for 

hverken miljø eller menneskers og dyrs sundhed. 
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2. Sammendrag 

I Danmark er der, som i mange andre lande i Europa, fokus på anvendelse af spildevandsslam 

og især fosforen i slammet. I Ressourcestrategien ”Danmark uden affald” står der, at det orga-

niske affald, herunder fosforen i spildevandsslammet, skal udnyttes bedre. Målsætningen er, 

at 80 procent af fosforen fra spildevandsslam i 2018 genanvendes ved udbringning på land-

brugsjord eller ved udvinding af fosfor fra asken efter slamforbrændingen. 

 

Formålet med projektet er at foretage en sammenligning af de regler og krav, som vores nabo-

lande (Sverige, Norge, Finland, Tyskland og England) stiller til anvendelse af spildevandsslam 

til jordbrugsformål i forhold til de danske regler og krav. Herudover skal det vurderes, om der 

er behov for ændringer i den danske lovgivning, som f.eks. analysekrav til nye parametre, 

ændringer af eksisterende grænseværdier eller lign. Endvidere skal det vurderes, om spilde-

vandsslam håndteres, herunder behandles, på en anden måde i vores nabolande f.eks. om 

der er andre restriktioner på anvendelsen af spildevandsslam eller om det ikke er tilladt at 

anvende slam til jordbrugsformål mv. 

 

Gennemgangen viser, at alle lande stiller krav om, at spildevandsslammet skal være prøveta-

get, inden det leveres fra renseanlægget til brugeren. Spildevandsslammet skal generelt være 

behandlet f.eks. ved anaerob udrådning, kalkstabilisering, lagring eller tilsvarende, før det må 

anvendes til jordbrugsformål. 

 

Overordnet set vurderes det, at de nuværende danske krav stadig er tilstrækkelige for så vidt 

angår krav til kvalitet, behandling og anvendelse. Der er naturligvis en lang række forskelle i, 

hvordan landene administrerer reglerne og under hvilke ressortministerium, men ser man på 

de væsentligste krav, som f.eks. grænseværdier for tungmetaller og miljøfremmede stoffer, 

hygiejniseringsrestriktioner og arealbegrænsninger, doseringsbegrænsninger og jordkvalitets-

kriterier, ligger de danske regler stadig på niveau og på visse områder over niveau i forhold til 

vores nabolande. 

 

Sammenligningen af landenes grænseværdier for tungmetaller viser, at for kobber og zink er 

de danske grænseværdier  (Cu 1.000 mg/kg TS og Zn 4.000 mg/kg ) meget lempelige i forhold 

til Sverige, Norge, Finland, Tyskland og England, hvor spredningen mellem disse lande for  Cu 

er 50-800 mg/kg TS og for Zn 150-2.500 mg/kgTS. For bly og chrom er de danske grænse-

værdier også en smule mere lempelige, hhv. 120 mg/kg TS for bly og 100 mg/kg TS for chom, 

hvis der sammenlignes med Sverige’s udkast til nye skærpede værdier for bly på 35 mg/kg TS 

og for chrom på 60 mg/kg TS samt med Norge’s klasse 0 slam, hvor værdierne for bly er på 

40 mg/kg og for chrom på 50 mg/kg TS. 

   

Det vurderes, at det danske spildevandsslam har en kvalitet, der gør, at en skærpelse af de 

danske grænseværdier for de fire nedennævnte tungmetaller (kobber, zink, bly og chrom) til 

det niveau, der svarer til de svenske grænseværdier, stadig vil kunne opfyldes.  

 

Kobber: 600 mg/kg TS 

Zink: 800 mg/kg TS 

Bly: 35 mg/kg TS 

Chrom: 60 mg/kg TS 

 

Der er ikke fastlagt grænseværdier for miljøfremmede stoffer i EU’s slamdirektiv, og Danmark  

er blandt nogle af de (få) medlemslande, der har indført grænseværdier for udvalgte miljø-

fremmede stoffer (LAS, PAH, NPE, DEHP samt en vejledende værdi for PCB). Kun Tyskland 
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har ligesom Danmark indført grænseværdier for miljøfremmede stoffer (PCB, dioxin, AOX og 

PFOS). Sverige har valgt at indføre vejledende værdier for nogle af de samme parametre som 

Danmark, nemlig PAH, NPE og PCB. Det forventes dog, at de svenske krav til miljøfremmede 

stoffer vil blive udvidet og skærpet med grænseværdier for dioxin, sølv, PFOS, klorparaffiner og 

BDE-209 (bromerede flammehæmmer), når udkastet til de nye regler bliver vedtaget. 

 

Der har i de senere år særligt været fokus på PFOS/PFOA og bromerede flammehæmmere. 

EU Kommissionen undersøgte f.eks. i forbindelse med udarbejdelse af End-of-Waste kriterierne 

for kompost og afgasset biomasse1
 indholdet af miljøfremmede stoffer i bl.a. spildevandsslam, 

men fandt ikke, at der var grundlag for at indføre grænseværdier for de nævnte miljøfremmede 

stoffer, da koncentrationerne generelt var lave, og at anvendelsen af nogle af stofferne i pro-

dukter, som  f.eks. PFOS, generelt er ved at blive udfaset.  

 

Miljøstyrelsen har bl.a. undersøgt for disse stoffer samt muskstoffer i spildevandsslam til jord-

brugsformål
2
. Undersøgelsen konkluderede, at koncentrationerne af de nævnte stoffer i spilde-

vandsslam generelt var meget lave på nær PFOS/PFOA, som lå på grænsen af EU’s anbefa-

linger. Det kan på den baggrund overvejes, om der evt. skal indføres en grænseværdi for PFOS 

(det kommende svenske krav er 0,07 mg/kg TS og det tyske krav er 0,1 mg/kg TS). 

 

Danmark har ikke indført krav til fysiske urenheder i spildevandsslam, men set i lyset af at 

mængden af urenheder kan være en begrænsende faktor for anvendelsen af slammet til jord-

brugsformål, kan det være relevant at indføre krav til fysiske urenheder i spildevandsslam til 

jordbrugsformål. Et relevant krav kan være 0,5 vægt-% af TS.  

 

Ingen af de undersøgte lande har fastsat krav til indholdet af mikroplast i spildevandsslam, men 

plasturenheder indgår generelt i krav om fysiske urenheder. Mikroplast er dog et område, som 

har fået stor opmærksomhed i de senere år. Det er dog et område, hvor der er meget lidt viden 

om problemets omfang og effekt på miljøet.  

 

Et andet område, som har fået øget fokus, og som Tyskland har valgt at stille krav til i deres 

nye udkast til en ny slambekendtgørelse er genindvinding af fosfor. I Danmark er der stillet mål 

om 80 % genanvendelse af fosfor i spildevandsslam i Regeringens Ressourcestrategi
3.

. Det 

kan derfor være relevant at følge op på ressourcestrategiens målsætning med krav til genan-

vendelse og genindvinding af fosfor i spildevandsslam. 

 

Af de undersøgte lande er det kun Sverige, der har en privat frivillig certificeringsordning for 

spildevandsslam fra renseanlæg. Både Tyskland og England har frivillige certificeringsordninger 

for kompost og afgasset biomasse. I de engelske ordninger er spildevandsslam ikke tilladt at 

bruge som inputmateriale og er derfor ikke omfattet af ordningerne. I den tyske kompostordning 

er spildevandsslam tilladt, men ikke tilladt i ordningen for afgasset biomasse.   

                                                           
1
 http://ipts.jrc.ec.europa.eu/publications/pub.cfm?id=6869 

2
 http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2012/02/978-87-92779-68-7.pdf 

3
 http://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2014/05/978-87-93178-55-7.pdf 
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3. English Summary 

As a number of other European countries Denmark has focus on the recycling of sewage 

sludge and especially on recycling the phosphorus in the sludge. The Resources Strategy 

"Denmark Without Waste" lines out that organic wastes, including phosphorus in sewage 

sludge shall be utilized better. The goal is recycling of 80 percent of the phosphorus from sew-

age sludge in 2018 either by use in agriculture or by extraction of phosphorus from sludge 

incineration ashes. 

 

The project goal is to descripe the regulation and requirements of our neighboring countries 

(Sweden, Norway, Finland, Germany, and UK) and compare them to Danish regulation and 

requirements. Furthermore, it is assessed whether there is a need for changes in the Danish  

regulation such as analysis requirements for new parameters, modifications to existing limit 

values or the like. Also requirements for sewage sludge treatment are assessed including the 

possible needs for introducing other restrictions in relation to using sewage sludge for agricul-

tural purpose. 

 

The project found that all examined countries require sewage sludge to be sampled before it is 

delivered from the waste water treatment plant to the user. In general sewage sludge must be 

treated e.g. by anaerobic digestion, lime stabilization, storage or equivalent before it can be 

used for agricultural purposes. 

 

Overall, it is found that the current Danish requirements are still adequate regarding quality, 

processing and use. There are of course many differences in how the countries administer the 

regulations, but looking at the most important requirements, such as limit values for heavy 

metals and hazardous substances, hygiejnic restrictions and limitations in use and fertilizer 

dosages, and soil quality, the Danish regulation is still on the same protection level or in cases 

strickter, compared to our neighboring countries. 

 

The comparison of the countries' limit values for heavy metals shows that the Danish limit 

values for copper and zinc (Cu 1.000 mg/kg DM and  Zn 4.000 mg/kg DM) are very lenient 

compared to Sweden, Norway, Finland, Germany and UK where the values are spread be-

tween Cu 50-800 mg/kg DM, and Zn 150 -2500 mg/kg DM. For lead and chromium the Danish 

limit values are also a bit more lenient (lead 120 mg/kg DM and chromium100 mg/kg DM), 

respectively, if compared to Sweden's new draft for heavy metal limit values for lead of 35 

mg/kg DM and chromium of 60 mg/kg DM and especially when compared to Norway's Class 0 

sludge with limit values for lead 40 mg/kg DM and chromium 50 mg/kg DM.  

 

However, the Danish sewage sludge would still meet the limit values if they were sharpened to 

the following, which is in line with the Swedish limit values, because of the high quality of the 

Danish sewage sludge: 

 

Copper: 600 mg/kg DM 

Zinc: 800 mg/kg DM 

Lead: 35 mg/kg DM 

Chromium: 60 mg/kg DM 

 

There are not limit values for xenobiotics in the EU Sludge Directive, and Denmark is among 

some of the (few) member countries that has adopted  limit values for selected xenobiotics 

(LAS, PAH, NPE, DEHP and a guideline value for PCB). Besides Denmark only Germany has 

introduced limit values for xenobiotics (PCBs, dioxin, AOX and PFOS). Sweden has chosen to 
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establish guideline values for some of the same parameters as Denmark, namely PAH, NPE 

and PCB. However, It is expected that the Swedish requirements for xenobiotics will be ex-

panded and sharpened. 

 

Resently, special focus has been on the substances PFOS/PFOA and brominated flame re-

tardants. In connection with the preparation for the End-of-Waste criteria for compost and di-

gestate the EU Commission examined the content of xenobiotics in sewage sludge, but the 

study found no need for introducing new limit values for xenobiotics as the concentrations were 

generally low and the use of some of the substances in products such as PFOS was generally 

being phased out. 

 

The Danish EPA has studied PFOS/PFOA and musk substances in sewage sludge for agricul-

tural purposes. The study concluded that the concentrations of the above substances in sew-

age sludge were generally very low. Only PFOS/PFOA raised cause to concern as concentra-

tions were on level with the EU recommended maximum content. Therefore, it may be consid-

ered to introduce a limit value for PFOS (Swedish future requirement is 0.07 mg/kg DM and 

German limit value is 0.1 mg/kg DM). 

 

Denmark has not yet introduced requirements for physical contaminants in sewage sludge, but 

as the amount of impurities can limit the recycling of sludge for agricultural purposes, it may be 

appropriate to introduce requirements for physical contaminants in sewage sludge of 0.5% by 

weight of dry matter.  

 

None of the examined countries have established requirements for the content of micro plastic 

in sewage sludge, but plastic impurities are generally included in the requirement for physical 

impurities. However micro plastic is an area that has received considerable attention in recent 

years. It is an area, though, where knowledge about the extent of the problem and the impact 

on the environment is sparse. 

 

Another area that has received increased attention is phosphorus recovering. Germany has 

chosen to set up goals for phosphorus recovery from sewage sludge in their draft for a new 

sludge regulation. Denmark has introduced a national target for recycling 80% of the phospho-

rus in sewage sludge in the Danish Resource Strategy. It is therefore suggested to follow up on 

the Resource Strategy goal with specific requirements for recycling and recovery of phosphorus 

in the sewage sludge.  

 

From all the examined countries, Sweden is the only one with a private voluntary certification 

system for sewage sludge from treatment plants. Both Germany and the UK have voluntary 

certification schemes for compost and digestate from biomass. In the English schemes, sewage 

sludge cannot be used as input material and is therefore not covered by these systems. In 

Germany, sewage sludge is only allowed in the compost certification scheme, and not in the 

digestate certification scheme. 



 

 Miljøstyrelsen / Nabotjek af reglerne om spildevandsslam  11 

4. Baggrund 

I forbindelse med anvendelse af spildevandsslam til jordbrugsformål er det vigtig, at slammet 

har en høj kvalitet. Det betyder, at slammet ikke indeholder stoffer, der belaster vores miljø og 

er skadelige for menneskers og dyrs sundhed. Derfor er det særligt vigtigt løbende at vurdere 

om den regulering, der gælder på området, fastsætter de rigtige krav og parametre til f.eks. 

indholdet af skadelige stoffer, som f.eks. tungmetaller, miljøfremmede stoffer, patogener mv., 

så spildevandsslammet fortsat har en kvalitet, der gør, at det fortsat kan anvendes til jord-

brugsformål.  

 

I Danmark reguleres anvendelsen af spildevandsslam i Bekendtgørelse om anvendelse af 

affald til jordbrugsformål. Danmark er ikke alene om at regulere spildevandsslam til jordbrugs-

formål. Andre europæiske lande stiller også krav til hvilken kvalitet, slammet skal have for at 

være egnet til anvendelse på landbrugsjord, til bioforgasning eller kompostering. Derfor er det 

relevant at undersøge hvilke regler og krav, de lande som vi normalt sammenligner os med – 

vores nabolande – har til anvendelse af spildevandsslam til jordbrugsformål.  
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5. Formål 

Formålet med projektet er at foretage en sammenligning af de regler og krav, som vores nabo-

lande (Sverige, Norge, Finland, Tyskland og England) stiller til anvendelse af spildevandssslam 

til jordbrugsformål i forhold til de danske regler og krav. Herudover skal det vurderes, om der er 

behov for ændringer i den danske nationale lovgivning, som f.eks. analysekrav til nye paramet-

re, ændringer af eksisterende grænseværdier eller lign. Endvidere skal det vurderes, om spil-

devandsslam håndteres, herunder behandles, på en anden måde end i vores nabolande, f.eks. 

om der er andre restriktioner på anvendelsen af slam, eller om det ikke er tilladt at anvende 

slam til jordbrugsformål mv. 

 

 

5.1 Målgruppe 
Projektets resultater henvender sig særligt til de myndigheder, organisationer, virksomheder 

mv., som håndterer og behandler spildevandsslam til anvendelse i jordbruget. Det er f.eks. 

kommunerne, rensningsanlæg, brancheforeningen Genanvend Biomasse, Landbrug og Føde-

varer, DANVA og Miljøstyrelsen. 

 

 

5.2 Definitioner 
De enkelte lande anvender typisk nogle bestemte begreber indenfor håndtering af spildevands-

slam, og disse begreber er meget ofte ikke ens. Derfor er der defineret nogle begreber, som 

anvendes i nærværende rapport. 

 

 Biogødninger: Behandlet bioaffald/-materiale, der anvendes til jordbrugsformål. Der kan indgå 

spildevandsslam i biogødning. 

 Bioråvarer: Organiske input-materiale, som f.eks.madaffald fra storkøkkener, organisk hus-

holdningsaffald, organisk industriaffald, spildevandsslam, have-parkaffald mv. til kompost og 

afgasset biomateriale 

 Fysiske urenheder: Fysiske urenheder anvendes som en fælles betegnelse for alle uønskede 

materialer, som ikke er kemiske. Det er materialer som f.eks. sten, jord, metal, glas, gummi, 

plast m.v., som kan være både synlige og ikke-synlige i f.eks. biopulp eller kompost.  

 Vægtbaseret krav: Et krav, der er baseret på vægt, dvs. man vejer urenhederne i prøven og 

beregner koncentrationen i vægtprocent af prøvens vægt.  

 Arealbaseret: Et krav, der er baseret på areal, dvs. man bestemmer urenhedernes overflade-

areal i kvadratcentimeter af prøvens vægt eller volumen. 
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6. Nabolandenes lovgivning 
for anvendelse af 
spildevandsslam til 
jordbrugsformål 

6.1 EU’s slamdirektiv (Direktiv 86/278/EEC) 
EU’s slamdirektiv er implementeret i alle EU-landene, og kravene i direktivet er som udgangs-

punkt de minimumskrav, som skal være opfyldt for at anvende spildevandsslam til jordbrugs-

formål. Norge er udenfor EU, men har implementeret slamdirektivet på linje med de øvrige 

lande. Direktivet er et minimumsdirektiv, hvilket betyder, at de enkelte EU-lande kan skærpe 

reglerne for anvendelse af slam til jordbrugsformål. Dette er tilfældet for de nabolandene, der 

er beskrevet i rapporten. 

 

EU Kommissionen igangsatte omkring 2000 en revisionsproces af slamdirektivet, der er fra 

1986
4
. Revisionsprocessen har siden været sat i bero flere gange, senest som følge af udar-

bejdelsen af EU's End-of-Waste kriterier for kompost og afgasset biomasse. I løbet af proces-

sen har Kommissionen igangsat forskellige undersøgelser, udarbejdelse af arbejdspapirer og 

høringer på området. End-of-Waste kriterier for kompost og afgasset biomasse er blevet ind-

arbejdet i udkastet til den nye gødningsforordning, som pt. er under forhandling. 

  

Kommissionen overvejer stadig, hvorvidt der er behov for en egentlig revision af slamdirektivet 

og hvis ja, i hvor stort omfang. For eksempel fastsætter direktivet grænseværdier for tungme-

taller, men flere medlemslande har siden direktivets ikrafttræden skærpet grænseværdierne 

og indført krav til andre forurenende stoffer.   

 

Formålet med slamdirektivet er at fastsætte bestemmelser for anvendelse af slam fra rens-

ningsanlæg i landbruget, så skadelige virkninger på jord, planter, dyr og mennesker undgås. 

Samtidig tilskyndes til en korrekt anvendelse af sådant slam. 

 

Ved slam forstås i direktivet: 
1. spildevandsslam fra rensningsanlæg, som behandler spildevand fra husholdninger eller 

byer, eller fra andre rensningsanlæg, som behandler spildevand med tilsvarende sam-

mensætning 

2. spildevandsslam fra septiktanke og andre lignende anlæg til behandling af spildevand 

3. spildevandsslam fra andre rensningsanlæg end de, der er nævnt under 1) og 2) 

6.1.1 Grænseværdier for indholdet af tungmetaller 

Spildevandsslam må anvendes i landbruget, når det overholder en række krav til bl.a. indhold 

af tungmetaller, og når den jord, det udbringes på, også opfylder de fastsætte kriterier i direkti-

vet. I tabel 6.1.1 ses grænseværdierne for indholdet af tungmetaller i spildevandsslam til jord-

brugsformål.  

  

                                                           
4
 http://ec.europa.eu/environment/waste/sludge/ 
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Tabel 6.1.1.1 Grænseværdier for indholdet af tungmetaller i spildevandsslam 

 

Parameter Grænseværdi mg/kg TS 

Cadmium 20-40 

Kobber 1000-1750 

Nikkel 300-400 

Bly 750-1200 

Zink 2500-4000 

Kviksølv 16-45 

Chrom
1
 - 

1
 Jf. EU’s slamdirektiv bilag I B: ”1. Det er ikke på dette stadium muligt at fastsætte grænseværdier for 

chrom. Rådet vil fastsætte disse grænseværdier på et senere tidspunkt på grundlag af forslag fra Kommis-

sionen, der fremsættes inden et år efter meddelelsen af dette direktiv.” 

 

Da direktivet trådte i kraft, var der ikke på det tidspunkt grundlag for at fastsætte en grænse-

værdi for chrom. Rådet skulle senere, på grundlag af et forslag fra Kommissionen, fastsætte 

grænseværdien. Kommissionen skulle fremsætte forslaget inden et år efter meddelelsen af 

slamdirektivet. Kommissionen publicerede i 1988 en rapport om chrom i spildevandsslam til 

jordbrugsformål
5
, hvis formål var at give forslag til grænseværdier for indhold af chrom i slam og 

i jord. Rapporten konkluderede, at undersøgelserne, herunder analyseresultater mv., var med 

meget stor spredning og usikkerhed grundet mange forhold, bl.a.de mange forskellige jordtyper, 

mangel på solide feltstudier samt lave chromkoncentrationer i slammet. En række medlemslan-

de har dog fastsat grænseværdier for chromindholdet i både spildevandsslam og jord. Grænse-

værdierne for chrom i spildevandsslam varierer mellem 50-900 mg/kg TS hos de lande, der er 

omfattet af nærværende undersøgelse. I Kommissionens tredje arbejdsdokument fra 2000
6
 (i 

forbindelse med revisionen af slamdirektivet) blev der bl.a. foreslået en grænseværdi for chrom 

på 800 mg/kg TS i slam og 2.400 g/ha/år, som kan tilføres jord med slam samt for indhold af 

chrom i jord mellem 30 og 100 mg/kg TS afhængig af jordens pH værdi. Da revisionsprocessen 

stadig er åben, er en grænseværdi for chrom endnu ikke vedtaget. 

 

EU’s slamdirektiv stiller også krav til jordkvaliteten og fastsætter grænseværdier for indholdet af 

tungmetaller i jord. I tabel 6.1.2. ses de fastsatte grænseværdier for tungmetaller i jord. 

 

  

                                                           
5
 ”CHROMIUM IN SEWAGE SLUDGE APPLIED TO AGRICULTURAL”, 1988 

LANDhttp://www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj10ZnDydjRAhVBriwKHX

c5AcUQFgg0MAM&url=http%3A%2F%2Fbookshop.europa.eu%2Fen%2Fchromium-in-sewage-sludge-applied-to-agricultural-land-

pbCB5288906%2Fdownloads%2FCB-52-88-906-EN-

C%2FCB5288906ENC_001.pdf%3Bpgid%3DIq1Ekni0.1lSR0OOK4MycO9B0000wNitfhUz%3Bsid%3DpoKj2vU9rtmj_aFfasQ9fZcY6-

G9qLheuPA%3D%3FFileName%3DCB5288906ENC_001.pdf%26SKU%3DCB5288906ENC_PDF%26CatalogueNumber%3DCB-52-

88-906-EN-C&usg=AFQjCNEwhWNh3VranGuJ0DLSpJ1hTzgUtg 

6
 http://www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjRv-

vEwNrRAhXlZpoKHXhjAMAQFggwMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.ewa-

online.eu%2Fcomments.html%3Ffile%3Dtl_files%2F_media%2Fcontent%2Fdocuments_pdf%2FEuropean%2520Water%2520Policy%

2FComments%2FSewage%2520Sludge%2FEWA_WD_sludge_en.pdf&usg=AFQjCNEr7HooWqF4sJ9a1vBEgGkTM5ATTQ 
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Tabel 6.1.1.2 Grænseværdier for tungmetaller i jorden (mg/kg tørstof i en repræsentativ 

prøve, som defineret i bilag II C, fra jord med en pH-værdi på 6-7) 

 

Parameter Grænseværdi (mg/kg TS)
1 

Cadmium 1-3 

Kobber
2 

50-140 

Nikkel
2 

30-75 

Bly  50-300 

Zink
2 

150-300 

Kviksølv 1-1,5 

Chrom
3 

- 

Jf. EU’s slamdirektiv bilag I A: ”1. Medlemsstaterne kan tillade, at disse grænseværdier overskrides ved 

anvendelse af slam på arealer, som ved meddelelsen af dette direktiv anvendes til bortskaffelse af slam, 

men hvor der i erhvervsmæssigt øjemed dyrkes afgrøder, der udelukkende er bestemt til foder. Medlems-

staterne skal give Kommissionen meddelelse om de pågældende områders antal og art. De skal endvide-

re drage omsorg for, at der ikke herved opstår nogen risiko for mennesker og miljø.  

2. Medlemsstaterne kan tillade, at grænseværdierne for disse parametre på jord, hvis pH-værdi til stadig-

hed ligger over 7, overskrides. I intet tilfælde må de tilladte maksimale koncentrationer af disse tungmetal-

ler overskride de nævnte værdier med mere end 50 %. Medlemsstaterne skal endvidere drage omsorg for, 

at der ikke herved opstår nogen risiko for mennesker og miljø samt navnlig for grundvandet. 

3. Det er ikke på dette stadium muligt at fastsætte grænseværdier for chrom. Rådet vil fastsætte disse 

grænseværdier på et senere tidspunkt på grundlag af forslag fra Kommissionen, der fremsættes inden et 

år efter meddelelsen af dette direktiv.” 

 

Ud over grænseværdierne for tungemetaller i jord er der ligeledes fastsat grænseværdier for 

den årlige mængde af tungmetaller, der må tilføres jorden via spildevandsslammet. Disse 

grænseværdier fremgår af tabel 6.1.3.  

 

Tabel 6.1.1.3 Grænseværdier for den årlige mængde af tungmetaller, der på grundlag af 

et tiårigt gennemsnit må tilføres dyrket landbrugsjord 

 

Parameter Grænseværdi (kg/ha om året)
1
 

Cadmium 0,15 

Kobber 12 

Nikkel 3 

Bly  15 

Zink 30 

Kviksølv 0,1 

Chrom 
2
 - 

Jf. EU’s Slamdirektiv bilag I C: ”1. Medlemsstaterne kan tillade, at disse grænseværdier overskrides ved 

anvendelse af slam på arealer, som ved meddelelsen af dette direktiv anvendes til bortskaffelse af slam, 

men hvor der i erhvervsmæssigt øjemed dyrkes afgrøder, der udelukkende er bestemt til foder. Medlems-

staterne skal give Kommissionen meddelelse om de pågældende områders antal og art. De skal endvide-

re drage omsorg for, at der ikke herved opstår nogen risiko for mennesker og miljø. 

2. Det er ikke på nuværende tilspunkt muligt at fastsætte grænseværdier for chrom. Rådet vil fastsætte 

disse grænseværdier på et senere tidspunkt på grundlag af forslag fra Kommissionen, der fremsættes 

inden et år efter meddelelsen af dette direktiv.” 
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6.1.2 Analyse af slammets kvalitet 

Slammet skal analyseres mindst hver sjette måned jf. direktivets bilag II A. Hvis der sker æn-

dringer i kvaliteten, øges analysehyppigheden. Hvis der ikke er sket væsentlige udsving i ana-

lyseresultaterne i en etårs periode, kan analysehyppigheden nedsættes til mindst hver tolvte 

måned.  

 

Følgende parametre skal analyseres: 

• tørstof, organisk stof 

• pH 

• nitrogen og phosphor 

• cadmium, kobber, nikkel, bly, zink, kviksølv og chrom 

 

For kobber, zink og chrom træffer medlemsstaterne afgørelse om, hvor hyppigt der skal foreta-

ges analyser, såfremt det over for den kompetente myndighed i den pågældende medlemsstat 

fyldestgørende påvises, at disse metaller ikke eller kun i ringe mængde forekommer i det spil-

devand, som behandles af rensningsanlægget. 

 

6.1.3 Jordanalyse 

For jordanalyse står der i direktivets bilag II B følgende:  

 

1. Forud for enhver anvendelse af andet slam end slam fra de i artikel 11 omhandlede rens-

ningsanlæg skal medlemsstaterne sikre sig, at tungmetalindholdet i jorden ikke overstiger 

de grænseværdier, der er fastsat i overensstemmelse med bilag I A i slamdirektivet 

(86/278/EØF). 

 

Med henblik herpå træffer medlemsstaterne afgørelse om hvilke analyser, der skal foreta-

ges, under hensyn til de foreliggende videnskabelige data om jordbundsforhold og jordens 

homogenitet. 

 

2.  Medlemsstaterne træffer afgørelse om hyppigheden af efterfølgende analyser, idet der tages  

hensyn til metalindholdet i jorden forud for anvendelsen af slam, det anvendte slams 

mængde og sammensætning samt ethvert andet forhold af betydning. 

 

3.  Følgende parametre skal analyseres: 

- pH 

     - cadmium, kobber, nikkel, bly, zink, kviksølv og chrom 

 

 

6.2 Sverige’s lovgivning om anvendelse af spildevandsslam til 
jordbrugsformål 

Der produceres ca. 200.000 tons TS spildevandsslam i Sverige om året
7
. Heraf recirkuleres 

25% direkte til landbrugsformål, 29% anvendes til jordproduktion og 24% anvendes til afdæk-

ning af deponier. Resten lagres, deponeres eller brændes
8
. 

 

6.2.1 Overordnet kort beskrivelse af systemet  

De svenske regler for anvendelse af spildevandsslam til jordbrugsformål er fastlagt i forskellige 

forordninger og forskrifter mv.
9
. Reglerne omfatter krav til slamkvalitet, tilsyn og egenkontrol, 

miljørapportering, deklarering, registrering af bruger og mark mv. 

                                                           
7
 Præsentation af Anders Finnson, Svenskt Vatten ved den Nordiske Fosforkonference, Malmø 27-28. november 2016: 

https://dakofa.com/conference/conference/programme/  

8
 Præsentation af Anna-Maria Sundin, Naturvårdsverket ved den NordiskFosforkonference, Malmø 27-28 november 2016 

9
 Se bilag i ”Naturvårdsverket ”Regler för avloppsslam” 13-02-2013 

https://dakofa.com/conference/conference/programme/
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Som supplement til lovgivningen findes et certificeringssystem for renseanlæg (REVAQ), her-

under spildevandsslam, der anvendes til jordbrugsformål samt et certificeringssystem for kom-

post (SPCR 152) og afgasset biomasse/biogødning (SPCR 120), som er baseret på madaffald 

fra husholdninger og affald fra fødevareindustrien. Det skal bemærkes, at hvis komposten eller 

biogødningen indeholder spildevandsslam, kan produkterne ikke certificeres efter SPCR-

certificeringen, da spildevandsslam ikke er omfattet af SPCR-positivlisten for inputmaterialer. 

 

6.2.2 Krav til kvaliteten  

Den svenske ”Kungörelse med föreskrifter om skydd för miljön, särskilt marken, när avlopps-

slam används i jordbruket” SNFS 1994:2 finder anvendelse både for spildevandsslam, der 

anvendes direkte til jordbrugsformål eller blandinger, hvor spildevandsslam indgår. 

 

6.2.2.1 Tungmetaller og miljøfremmede stoffer 

Spildevandsslam, der anvendes til jordbrugsformål, skal overholde grænseværdierne for 

tungmetallerne. Der er pt. ikke fastsat græseværdier for miljøfremmede stoffer, jf. § 20 i För-

ordning -1998:944. I artiklen fra Sveriges lantbruks Universitat 2003
10

 står der bl.a.: 

 

”Än finns det inga gränsvärden för organiska miljöföroreningar i kompost, rötrest eller av-

loppsslam. För avloppsslam finns dock vägledande riktvärden för några organiska indikator-

ämnen:nonylfenol (50), PAH (3) och PCB (0,4) [mg/kg TS]. Det finns inga bindande regler för 

halter av tungmetaller i kompost eller rötrest. Däremot finns en frivillig certifiering för kompost- 

och rötningsanläggningar, med riktvärden för maximal halt och tillförsel av de sju tungmetaller 

som är reglerade för avloppsslam.”   

 

Der blev i 2013 fremsat forslag om løbende at skærpe grænseværdierne for tungmetaller og 

samtidig indføre grænseværdier for en række miljøfremmede stoffer, som ligeledes skulle 

skærpes løbende. Forslaget er stadig under behandling. Gældende grænseværdier og forslag 

til kommende skærpede og nye grænseværdier fremgår af nedenstående tabel 6.2.2.1.1. 

 

Tabel 6.2.2.1.1 Gældende og forslag til kommnede grænseværdier for tungmetaller og 

miljøfremmede stoffer  

Tungmetal Gældende 

mg/kg TS 

Forslag 2015 

mg/kg TS 

Forslag 2023 

mg/kg TS 

Forslag 2030 

mg/kg TS 

Cadmium (Cd) 2 1 0,9 0,8 

Kobber (Cu) 600 600 550 475 

Kviksølv (Hg) 2,5 1 0,8 0,6 

Chrom (Cr) 100 60 45 35 

Nikkel (Ni) 50 40 35 30 

Bly (Pb) 100 35 30 25 

Zink (Zn) 800 800 750 700 

Miljøfremmede stoffer     

Sølv  5 4 3 

Dioxin  20 15 10 

PFOS  0,07 0,05 0,02 

Klorparaffiner  4 3 2 

PCB7  0,06 0,05 0,04 

BDE-209  0,7 0,5 0,5 

Kilde: Anna Maria Sundin, Naturvårdsverket præsentation ved Nordisk Fosforkonference 27. oktober 

2016. 

                                                           
10

 https://www.slu.se/globalassets/ew/ew-centrala/forskn/popvet-dok/faktajordbruk/pdf03/jo03-01_02.pdf 

https://www.slu.se/globalassets/ew/ew-centrala/forskn/popvet-dok/faktajordbruk/pdf03/jo03-01_02.pdf
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Producenten af spildevandsslammet skal udtage repræsentative prøver af slammet til analyse 

for følgende parametre: 

 TS og glødetab 

 pH 

 Total fosfor 

 Total kvælstof 

 Total ammonium 

 Tungmetaller: bly, cadmium, kobber, chrom, kviksølv, nikkel og zink 

 

Spildevandsslam til jordbrugsformål skal prøvetages efter behandling på renseanlægget og 

inden levering til bruger/landmanden. Der skal udtages en samleprøve på 1 liter, som udtages 

løbende fra transportbånd eller opsamlingsbeholdere efter afvanding af slammet. En primær-

prøve udtages på samme tidspunkt fem forskellige steder og tømmes ud i en plastbeholder og 

omrøres grundigt. Fra denne prøve tages den egentlige primærprøve. Primærprøven opbeva-

res nedfrossen, og når prøvetagningsperioden er slut, optøs primærprøven og blandes grundigt 

med de øvrige prøver, hvorfra en slutprøve udtages til analysering, jf. SNSF 1994:2, § 11 og 

bilag D. Prøvetagningshyppighed fremgår af nedenstående tabel 6.2.2.1.2. 

 

Tabel 6.2.2.1.2 Prøvetagningshyppighed 

 

 

Prøvetype 

200-2000  

Personekvivalenter 

2001-20.000  

Personekvivalenter 

>20.000 

Personekvivalenter 

Primærprøveudtag 1 prøve/uge 1 prøver/uge 1 prøve/arb.dag, hvor 

afvanding foregår 

Samleprøve og udtag 

af slutprøve 

1 prøve/år 1 prøve/6 mdr. 1 prøve/måned 

 

Hvis slammet opbevares i silo, udtages en primærprøve fra denne ved hver tømning, som fry-

ses ned. Dog højest 1 pr dag.  

 

6.2.2.2 Fysiske urenheder 

Der er ingen krav til fysiske urenheder i den svenske lovgivning til spildevandsslam, der anven-

des til jordbrugsformål. Der stilles heller ikke krav om måling af fysiske urenheder i REVAQ. Der 

er dog krav om måling af fysiske urenheder i de frivillige certificeringssystemer SPCR120 

(biogødning) og SPCR152 (kompost), men spildevandsslam er ikke omfattet af SPCR: 

 

”Synliga föroreningar är främmande ämnen såsom plast, glas, metall och komposit-material. 

Den totala halten av synliga föroreningar >2 mm får ej överstiga 0,5 vikt-procent av torrsubstan-

sen. Om substratet är av sådan art att sannolikheten för synliga föroreningar är låg, kan certi-

fieringsorganet bevilja dispens från krav på analys.” 

 

Den vægtbaserede grænseværdi forventes at blive skærpet (halveret) i 2020. 

 

I 2017 indføres endvidere et arealbaseret krav for plast i biogødning. Kravet blev forsøgsmæs-

sigt indført i 2016. Resultaterne af forsøget forventes evalueret i slutningen af 2016 og afventes 

stadig. Det arealbaserede krav er:  

 

”Det glidande medelvärdet för synliga föroreningar i flytande biogödsel får inte överskrida 20 

cm
2
/kg biogödsel. Mätvärdet för enstaka provresultat får ej överstiga 40 cm

2
/kg.” 
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6.2.2.3 Mikroplast 

Der er i den svenske lovgivning ikke stillet krav til mikroplast i spildevandsslam og heller ikke i 

de frivillige certificeringsordninger (REVAQ, PAS110 og PAS100). Anna Maria Sundin fra 

Naturvårdsverket har oplyst, at de arbejder med spørgsmålet og vil præsentere et regerings-

opdrag i juni 2017. 

 

Der er udarbejdet et svensk litteraturstudie om mikroplast i spildevandsslam
11

. Konklusionen 

var, at der er meget lidt viden om mængderne af mikroplast i slammet samt om de miljø- og 

sundhedsmæssige effekter, når slammet anvendes til jordbrugsformål. Der er behov for mere 

viden.  

 

Sweden Water Research, Swedish Institute of Agricultural and Environmental Engineering 

(JTI), Hushållningssällskapet and Aalborg Universitet har initieret et project om indholdet af 

mikroplastik i spildevand, spildevandsslam, jord gødet med slam og afgasset biomasse
12

. 

Projektet er støttet af Svensk Vatten og Revaq og forventes færdigt i foråret 2018. 

 

Svenskt Vatten har publiceret en litteratursamling på deres hjemmeside: 

www.svensktvatten.se. 

 

6.2.2.4 Kommende krav 

Forslag om en gradvis skærpelse af grænseværdierne for tungmetaller er p.t. under behand-

ling. Forslaget omfattede en skærpelse af grænseværdierne for tungmetallerne med undtagel-

se af kobber og zink i 2015 og herefter en yderligere skærpelse i 2023 og 2030, som også 

omfatter kobber og zink. Herudover indeholdt forslaget indførelse af grænseværdier for 6 mil-

jøfremmede stoffer i 2015 og gradvist skærpelse af disse i 2023 og 2030 (se afsnit 6.2.2.1).  

 

Der er ingen krav om måling for fysiske urenheder i lovgivningen, men der er krav om måling 

af fysiske urenheder i de frivillige certificeringsystemer, SPCR120 og SPCR152, som de fleste 

svenske behandlingsanlæg (kompostering- og biogasanlæg) er tilmeldt. Spildevandsslam er 

dog ikke omfattet af disse regler. Værdien for fysiske urenheder forventes at blive skærpet i 

2020 og bliver suppleret med et arealbaseret krav for plast-urenheder i 2017. 

 

6.2.3 Krav til behandling 

Spildevandsslammet skal hygiejniseres/stabiliseres, inden det kan anvendes til jordbrugsfor-

mål. Hvis slammet er ubehandlet, skal det nedmuldes senest et døgn efter spredning, og an-

vendelsen må ikke være til gene for naboer jf. SNFS 1994:2, § 6. Det fremgår af foreskriftens 

§ 4.3., at behandlet spildevandsslam er slam, som er behandlet biologisk, kemisk eller termisk, 

langtidslagret eller behandlet på anden måde for at reducere sundhedsmæssige risici i forbin-

delse med anvendelsen. 

 

6.2.3.1 Hygiejnisering, herunder anden behandling som f.eks. kompostering, 

bioforgasning mv. 

Det fremgår ikke klart af den svenske lovgivning, om der er krav til hygiejnisering, og i givet 

fald hvilken hygiejnisering, slammet skal have, før det kan anvendes til jordbrugsformål. I ”Na-

turvårdsverkets allmänna råd till 2 kap. 3 § Miljöbalken (1998:808) om metoder för yrkesmäss-

ig lagring, rötning och kompostering av affald” fremgår det, at der er krav om "ingen salmonel-

la" i kompost og udrådningsrest (afgasset biomasse), baseret på madaffald og affald fra lev-

nedsmiddelvirksomheder. Dette er i overensstemmelse med SPCR120.  

 

I REVAQ certificeringen er der følgende krav til hygiejnisering af spildevandsslammet:  
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 Mikroplaster i biogasprocessen – Förstudie, Rapport: U2014:03, februar 2014, Avfall Sverige 
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”Metoder, som kan användas för hygienisering, är långtidslagring under minst sex månader och 

de metoder, som anges i NV rapport 6580 "Hållbar återföring av fosfor". Rapporten finns på 

Svenskt Vattens hemsida. En vass-bädd till vilken slam inte längre tillförs, kan betraktas som ett 

slamparti under långtidslagring. Slammet ska efter hygienisering visas vara salmonellafritt.” 

 

6.2.3.2 Karantæneregler 

Ubehandlet spildevandsslam må ikke anvendes til jordbrugsformål, medmindre det nedmuldes 

umiddelbart efter udspredning. Herudover må slam (ubehandlet som behandlet) ikke anvendes 

på
13

:  

 

 græsningsarealer 

 på marker, som skal anvendes til agn, eller hvis foderafgrøder skal høstes før 10 måneder, 

regnet fra udspredningsøjeblikket 

 på marker med bær, kartofler, rodfrugter, grøntsager eller frugt, dog ikke frugt på træer 

 på marker afsat til kommende dyrkning af bær, kartofler, rodfrugter eller sådanne grøntsager, 

som normalt er i direkte kontakt med jorden og normalt konsumeres rå, under 10 måneder før 

høst 

 

6.2.4 Krav til anvendelsen 

 

6.2.4.1 Doseringskrav (næringsstofindhold, TS, mængde mv.) 

Der er krav til den maksimale dosering med fosfor og kvælstof pr. ha med spildevandsslam, jf. 

SNFS 1994:2. Doseringsmængden for fosfor afhænger af markens fosforklasse (P-AL). Fosfor-

klasse I og II må modtage 245 kg/ha pr udspredning med et årsgennemsnit på 35 kg/ha. For 

fosforklasse III-V må der maksimalt doseres 154 kg/ha pr udspredning med et årsgennemsnit 

på 22 kg/ha. 

 

For kvælstof må der maksimalt doseres 150 kg/ha/år. 

 

6.2.4.2 Jordkvalitetskrav 

Spildevandsslam må ikke tilføres jordbrug, hvis en eller flere metaller i jorden overstiger græn-

seværdierne for jordkvalitet jf. SNFS 2994:2, §§ 8 og 9. Herudover må der årligt tilføres en 

maksimal mængde tungmetal, beregnet som et gennemsnit over 7 år. Grænseværdierne for 

både jordkvalitet og maksimal tungmetaltilførsel ses i nedenstående tabel 6.2.4.2. 

 

Tabel 6.2.4.2 Grænseværdier for maksimal tilførsel af tungmetaller til jord 

 

Tungmetaller Maksimalt indhold i dyrket jord 

(mg/kg TS) 

Maksimal tilførsel af tungmetal til 

dyrket jord 

gram tungmetal pr ha/år 

Cadmium (Cd) 0,4 0,75 

Bly (Pb) 40 25 

Kviksølv (Hg) 0,3 1,5 

Nikkel (Ni) 30 25 

Zink (Zn) 100 600 

Kobber (Cu) 40 300 

Chrom (Cr) 50 40 
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Brugeren af jordbruget skal inden udspredning af spildevandsslam kontrollere markens ind-

hold af tungmetaller, pH og TS. Kontrollen skal ske ved repræsentative jordprøver og i over-

ensstemmelse med angivne metoder. Der udtages en samleprøve på mindst 0,5 l bestående 

af mindst 25 stikprøver, udtaget på et areal, som er mindre end eller lig med 5 ha, og som 

anvendes på en ensartet måde. Prøverne udtages i en dybde af 25 cm. Er markbearbejd-

ningsdybden mindre end 25 cm, kan prøven tages højere, dog ikke mindre end i 10 cm dybde. 

jf. SNSF 1994:2, § 10 og bilag E og D.  

 

6.2.4.3 Frivillige ordninger  

Der findes et frivilligt certificeringssystem (REVAQ) for renseanlæg, som arbejder for at redu-

cere farlige/uønskede stoffer og skabe en bæredygtig genanvendelse af næringsstofferne i 

spildevandsslam. Certificeringsordningen sikrer, at renseanlæggene arbejder opstrøms for at 

øge kvalitet og forbedringer samt med åben information. REVAQ startede i 2002 som et udvik-

lingsprojekt, og på det grundlag blev REVAQ etableret i 2008 som et certificeringssystem. Det 

er vattentjänstbranschen, LRF, Levnedsmiddelforetag og Dagligvarehandelen, der i dag driver 

REVAQ. Svensk Vatten er ejere af systemet. 

 

Herudover findes certificeringssystemet ”Certifierad återvinning”, som blev etableret i 1999, og 

som drives under Avfall Sverige. Systemet er frivilligt og bygger på kvalitetsdokumentation for 

proces og produkt. Systemet sætter kriterier for hele kæden fra råvare til slutprodukt udfra 

miljøbeskyttelse og anvendelse. Certificeringssystemet omfatter kompost (SPCR 152) og 

biogødning (SPCR 120). Systemet omfatter kildesorterede organiske affaldstyper, og spilde-

vandsslam er ikke omfattet, da de ikke betragtes som kildesorteret. 

 

6.3 Norge’s lovgivning om anvendelse af spildevandsslam til 
jordbrugsformål 

Der produceres over 100.000 tons TS spildevandsslam i Norge om året, som kan anvendes i 

jordbruget. Ca. 95 % af slammet recirkuleres, hvor to tredjedele anvendes i jordbruget, og den 

sidste tredjedel anvendes på grønne områder som plæner, vejskråninger og som kompost. 

Det svarer til 1500 tons fosfor og 3000 tons kvælstof, som årligt tilbageføres
14

.  

 

6.3.1 Overordnet kort beskrivelse af systemet  

Opbygningen af regelsystemet i den norske forskrift om ”Gjødselvarer mv. av organisk opp-

hav” (FOR-2003-07-04-951) ligner den danske bekendtgørelse om anvendelse af affald til 

jordbrugsformål. Forskriftens formål, er at sikre en tilfredsstillende kvalitet af gødningsproduk-

ter, der er omfattet af forskriften samt forebygge forureningsmæssige, sundhedsmæssige og 

hygiejniske ulemper og belastninger ved behandling, lagring og anvendelse af gødningspro-

dukterne.  

 

Forskriften omfatter både spildevandsslam, der anvendes direkte i jordbruget, samt kompost 

og afgasset biomasse, der indeholder spildevandsslam. Med spildevandsslam menes alle 

typer af slam, der opstår på renseanlæg, septiktanke og slamudskillere, mindre anlæg og 

samlebrønde for sanitært spildevand og overfladevand samt opsamlingstanke for ubehandlet 

sanitært spildevand. 

 

Der stilles krav til egenkontrol, kvalitet og hygiejnisering, registrering og deklarering, lagring og 

anvendelse af spildevandsslam og gødningsprodukter, der indeholder slam.  

 

6.3.2 Krav til kvaliteten  

 

6.3.2.1 Tungmetaller 
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Biogødningsprodukter (slam samt slamholdige produkter) inddeles i fire kvalitetsklasser af-

hængig af indholdet af tungmetaller. Kvalitetsklasserne fremgår af nedenstående tabel 6.3.2.1 

Det er ikke tilladt at anvende biogødningsprodukter, der ikke kan overholde grænseværdierne 

for den laveste kvalitetsklasse, som er III. Mattilsynet kan til enhver tid forbyde anvendelsen af 

produkterne, hvis de kan udgøre en risiko for miljøet og menneskers, dyrs og planters sundhed. 

 

Tabel 6.3.2.1 Kvalitetsklasser for produkter baseret på organiske råvarer 

 

Kvalitetsklasser 0 I II III 

 mg/kg TS 

Cadmium (Cd) 0,4 0,8 2 5 

Bly (Pb) 40 60 80 200 

Kviksølv (Hg) 0,2 0,6 3 5 

Nikkel (Ni) 20 30 50 80 

Zink (Zn) 150 400 800 1500 

Kobber (Cu) 50 150 650 1000 

Chrom (Cr) 50 60 100 150 

 

Bioråvarer
15

, som indgår i produkter i kvalitetsklasserne 0, I og II, må ikke overskride indholdet 

af tungmetaller i klasse II. Bioråvarer, som indgår i produkter i kvalitetsklasse III, må ikke over-

skride indholdet af tungmetaller i klasse III jf: Forskriften § 10, 7. 

 

6.3.2.2 Miljøfremmede stoffer 

Der er ingen grænseværdier for miljøfremmede stoffer i forskriften, men i § 10, 2. fremgår det, 

at producenten og brugeren af biogødningsprodukter skal vise agtpågivenhed og søge at be-

grænse og forebygge, at produktet indeholder miljøfremmede stoffer (organiske miljøgifter), 

planteværnsmidler, antibiotika/kemoterapeutika eller lignende i mængder, der kan medføre 

skade på sundhed og miljø ved anvendelsen. 

 

En vigtig del af denne bestemmelse er, at der hvert 5. år gennemføres en kortlægning af orga-

niske miljøgifte i slam fra de største renseanlæg. Dette er en frivillig ordning, som startede i 

1996, og som hidtil har omfattet 10-15 renseanlæg. 

 

6.3.2.3 Fysiske urenheder 

Totalindholdet af plast, glas eller metal med en partikelstørrelse større end 4 mm må ikke udgø-

re mere end 0,5 vægtprocent af totalt TS. Der henvises til norske standarder eller hvis sådanne 

ikke findes, skal andre anerkendte metoder anvendes. For TS findes der norske og internatio-

nale standarder, som bruges, men der er ikke udviklet metoder for måling af fysiske urenheder.  

 

6.3.2.4 Mikroplast 

Der findes intet særskilt krav om analyser for mikroplast i den norske forskrift. Miljødirektoratet 

oplyser, at der indtil videre kun er set på spildevand og renseeffekt. Det forventes dog, at der 

bliver gennemført en kortlægning af mikroplast i spildevandsslam i 2017.  

 

6.3.2.5 Kommende krav 

Miljødirektoratet er i gang med at udarbejde en strategi for fosforgenanvendelse, hvor anven-

delse af spildevandsslam i jordbruget forventes at indgå som en del. Der kommer formodentlig 

en rapport, som skal danne grundlag for dette. 
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 Bioråvarer jf: bilag 4 i Forskriften omfatter følgende: Næringsmiddelindustriaffald, konservesaffald, kartoffelindustriaffald, husdyrgød-

ning, andet organisk landbrugsaffald, madaffald fra storkøkkener, organisk husholdningsaffald, fiskeopdræftsaffald, fiskeriaffald, 
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bioråvarer. 
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6.3.3 Krav til behandling 

 

6.3.3.1 Hygiejnisering, herunder anden behandling som f.eks. kompostering, 

bioforgasning mv. 

Biogødningsprodukterne må ikke indeholde salmonella eller infektive parasitæg. Indholdet af 

termotolerante koliforme bakterier (TKB) skal være mindre end 2500 pr. gr. TS, jf. Forskriften § 

10, 3.  

 

Endvidere skal gødningsprodukterne være stabiliseret jf. Forskriften § 10, 4. Ved stabilisering 

forstås en behandling, som har til formål at reducere lugtgener og andre miljøproblemer ved 

anvendelse af det organiske materiale. Der er i forskriften ikke krav til metode til stabilisering, 

men i vejledning til forskriften nævnes kompostering, udrådning, tørring og kalkning som ek-

sempler på metoder til stabilisering.  Norsk Vann har i 2010 beskrevet forskellige behand-

lingsmetoder for stabilisering og hygiejnisering af spildevandsslam, som anvendes i Norge
16

.  

 

6.3.3.2 Andet 

Alt spildevandsslam, som anvendes, skal registreres/indberettes af kommunerne. 

 

6.3.4 Krav til anvendelsen 

 

6.3.4.1 Typer af områder ift. kvalitet og behandling inklusiv doseringskrav 

De generelle anvendelsesrestriktioner er fastlagt i Forskriftens § 27 og er sammenfattet i ne-

denstående tabel 6.3.4.1. 

 

Tabel 6.3.4.1 Anvendelsesrestriktioner og doseringsgrænser 

 

Areal Kvalitetsklasse Mængde 

Jordbrug – private haver og 

parker 

0 Efter agronomi
2
 

I 4 tons TS per dekar
1
 og 10 år 

II 4 tons TS per dekar
1
 og 10 år 

Grøntarealer 0-III 5 cm tykkelse blandes ind i jor-

den på brugsstedet 

1: 1 dekar er lig med 10 hektarer.  

2: Agronomi betyder i denne sammenhæng, at slam ikke må doseres i større mængder end hvad planter-

ne og/eller jorden har behov for. 

 

Miljødirektoratet vurderer, at revisionen af bestemmelserne vedr. anvendelse og dosering i 

foreskriften formodentlig vil betyde, at disse betingelser vil blive skærpet. Hvordan er det end-

nu for tidligt at sige. 

 

6.3.4.2 Anvendelsesrestriktioner for spildevandsslam og biogødninger 

indeholdende slam 

I Forskriftens § 25 fremgår det, at:  

 

 ”Avløpsslam skal ikke spres på arealer, der dyrkes grønnsaker, poteter, frukt og bær. 

 Avløpsslam skal ikke spres på eng eller brukes i gartnerier. 

 I private hager, parker, lekearealer og lignende må avløpsslam bare brukes som del av et 

dyrkingsmedium. 
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 Avløpsslam skal nedmoldes straks, senest 18 timer etter spredning. 

 

Disse bruksbegrensningene gjelder for avløpsslam, slik det er definert i forskriftens vedlegg 1. 

Slam fra industriprosesser, slakterier etc. er ikke omfattet av disse bruksbegrensningene.” 

 

6.3.4.3 Jordkvalitetskrav 

Jorden, som tilføres biogødningsprodukter, og som klassificeres i klasse 0, I og II, må ikke have 

et indhold af tungmetaller, som overskrider grænseværdierne i nedenstående tabel 5.3.4.4. 

 

Tabel 6.3.4.3 Grænseværdier for tungmetaller i jord 

 

Tungmetaller Maksimalt indhold i dyrket jord (mg/kg TS) 

Cadmium (Cd) 1 

Bly (Pb) 50 

Kviksølv (Hg) 1 

Nikkel (Ni) 30 

Zink (Zn) 150 

Kobber (Cu) 50 

Chrom (Cr) 100 

 

6.3.4.4 Frivillige ordninger  

Norsk Vann har udarbejdet en branchenorm for recirkulering af spildevandsslam
17

. 

 

 

6.4 Finland’s lovgivning om anvendelse af spildevandsslam til 
jordbrugsformål 

Der producers mere end 1 mio. tons (16 % TS) spildevandsslam i Finland om året. 96 % an-

vendes til landskabspleje, jordforbedring eller som energikilde. Finland har et nationalt mål om 

at blive det bedste land til at recirkulere næringsstoffer i 2020.  

 

Især uønskede/farlige stoffer som tungmetaller og bakterier begrænser anvendelsen af slam-

met i landbruget, men også frø og fysiske urenheder kan være begrænsende. Tungmetaller var 

tidligere et stort problem i spildevandsslam til jordbrugsformål, men i dag er det største problem 

at få hårdt bundet fosfor i slammet gjort plantetilgængeligt. Der er derfor blevet fastlagt grænse-

værdier for fosfor- og kvælstofindeholdet i jord, som kan forebygge, at der anvendes gødninger 

med hårdt bundne næringsstoffer (ikke-plantetilgængelige næringsstoffer). 

 

Størstedelen af spildevandsslammet behandles ved kompostering, anaerob udrådning eller 

med kalkstablisering. Interessen for at bruge gødning, baseret på spildevandsslam, er stigende, 

fordi behandlet slam har en højere kvalitet. Slammet betragtes dog mest som en sekundær 

gødning efter kunstgødningerne.   

 

Behandlingsmetoderne for spildevandsslam varierer alt efter renseanlæggets størrelse. I tabel 

6.4 fremgår det hvilken slambehandling, de forskellige størrelser renseanlæg anvender. 

 

Tabel 6.4: Enhedsprocesser for slambehandling I finske renseanlæg 

 

Behandling af spildevandsslam i Stort renseanlæg Mediumstørrelse Lille renseanlæg 
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finske renseanlæg efter antal (20 stk.) (24 stk.) (13 stk.) 

Fortykning  

(thickening) 

Fortykning 19 22 12 

Stabilisering Udrådning 

Kompostering 

13 

9 

3 

15 

- 

7 

Mekanisk tørring Centrifuge 

Filterpresse 

Skruepresse 

Termisk tørring 

Tromle tørring 

19 

- 

1 

1 

- 

19 

1 

3 

- 

- 

2 

2 

2 

- 

1 

 

Som det fremgår af tabellen, anvender de største renseanlæg primært udrådning, og de små 

og mellemstore anlæg anvender i højere grad kompostering. De store og mellemstore anlæg 

afvander stort set alle slammet ved hjælp af centrifugering.  

 

6.4.1 Overordnet kort beskrivelse af systemet 

EU lovgivningen vedrørende anvendelse af organisk affald og restprodukter som gødning 

(som f.eks. slamdirektivet og gødningsforordningen) er implementeret i den finske nationale 

lovgivning gennem love, bekendtgørelser og dekreter. 

 

Miljøbeskyttelsesloven (27.6.2014/527) så vel som miljøbeskyttelsesdekret sigter mod at fore-

bygge forurening gennem forskellige tilladelseskonditioner. Det vigtigste princip i forbindelse 

med behandling af spildevandsslam er brugen af Best Available Technique (BAT). Anvendel-

sen af spildevandsslam til jordbrugsformål er reguleret i følgende: 

 

Affaldsbekendtgørelsen og Affaldsdekretet 

Den finske affaldsbekendtgørelse klassificerer spildevandsslam og udrådnet slam som affald. 

Dette betyder, at affaldshierarkiet gælder for behandlingsmetoder og genanvendelse af spilde-

vandsslam. Energiudnyttes slammet, klassificeres det som materialenyttiggørelse og sluttelig 

deponering/bortskaffelse.  

 

Affaldsdekretet stiller krav til overvågning af behandling af spildevandsslam med instruktioner 

for transport, sammensætning og metoder til slambehandling. Procesparametre skal årligt 

rapporteres til myndighederne. Forbrænding af spildevandsslam skal opfylde kravene i direkti-

vet om affaldsforbrænding. Spildevandsslam må derfor kun brændes ved f.eks. mindst 850 

grader i 2 sekunder.  

 

Gødningslovgivningen 

Loven om gødningsprodukter (539/2206) regulerer produktion, marketing, import og eksport af 

gødningsprodukter. Loven stiller krav om egenkontrol for alle aktører, og producenter af 

biogødninger skal have en tilladelse. Gødningsloven sikrer, at alle gødningsprodukter, der er 

på markedet i Finland, er sikre, er af god kvalitet og egnede til planteproduktion. Loven omfat-

ter også anvendelsen af biprodukter generelt, som er egnede som gødning under forudsæt-

ning af, at de har udvist en positiv indvirkning på plantevækst og ikke udgør en fare for men-

nesker, dyr, planter eller miljø.  Ifølge den finske gødningslov kan spildevandsslam anvendes 

som gødning, hvis det har opnået gødningsmærke fra ”Finnish Food Safety Authority” (EVI-

RA
18

). 

Anvendelsen af spildevandsslam til jordbrugsformål er mere specifikt reguleret i Ministeriet for 

landbrug og skovbrug’s gødningsdekret (MMM 24/11). Dekretet omfatter bl.a. krav om kvali-

tetskontrol af slam, leveret til landbrug. Kvalitetskontrollen skal foretages hyppigere hos nye 

                                                           
18

 https://www.evira.fi/en/ 
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slamproducenter og fastlægges også ud fra størrelsen af renseanlægget. Herudover omfatter 

dekretet også en liste over gødningstyper. For hver gødningstype angives krav til kvalitet, 

mærkning, emballering, transport, lagring, brug mm. samt til råmaterialer, brugt i gødningspro-

duktet.  

 

I Finland er jorderne og de indre farvande naturligt mere sure end i andre lande. Der er derfor 

behov for en ekstra indsats for at kontrollere og reducere jordrelaterede og miljømæssige risici. 

I denne kontekst er høj kvalitet og sikkerhed, herunder lavt indhold af tungmetaller i gødnings-

produkter, der bruges i landbrug, gartnerier, landskabspleje og skovbrug, højt prioriteret. 

 

Gødningsprodukter inkluderer følgende typebetegnelser: 

 Gødninger 

 Kalkprodukter  

 Jordforbedringer soil conditioners 

 Substrater 

 Mikrobielle produkter. 

 

Alle gødningsprodukter, der importeres til Finland, skal være på listen over gødningstype eller 

på listen af EC-mærkede gødningstyper i henhold til annex I i EC Regulation 2003/2003. Bru-

gen af gødningsprodukter i Finland bliver kontrolleret af de finske fødevaremyndigheder (Evira).  

 

Dekret af 13/07 om udmøntning af aktiviteter og kontrol med gødningsprodukter regulerer: 

 Producentens ansvar 

 Notifikationsforpligtigelse 

 Forpligtigelse til at føre register 

 Forpligtigelse om egenkontrol 

 Forpligtelse om tidlig rapportering 

 Laboriatoriegodkendelse 

 Godkendelse til etablering af produktion eller teknisk behandling af biogødningsprodukter 

eller råmaterialer til disse biogødningsprodukter 

 Kontrol af gødningsprodukter 

 

De finske fødevaremyndigheder (Evira)  

Produktion, markedsføring og import af gødningsprodukter kontrolleres af afdelingen for gød-

ningsprodukter under Evira. Evira samarbejder med inspektører fra Centreret for økonomisk 

udvikling, transport og miljø. Herudover bliver import og eksport overvåget af toldmyndigheder-

ne i Finland. Evira administerer et nationalt register over notificerede producenter og importø-

rer. Producenter, der producerer, teknisk behandler og markedsfører samt importerer gød-

ningsprodukter og råmaterialer til disse, skal være notificeret.  

 

Målet med kontrollen er at sikre, at gødningsprodukterne på markeder opfylder kravene og er 

sikre at bruge i forhold til, at der ikke sker en akkumulering af tungmetaller i landbrugsjorden og 

miljøet, samt at der ikke er negative effekter for mennesker, dyr og planter ved brugen.   
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Kontrollen består af en inspektion af, om egenkontrollen, produktionen og importen er i over-

ensstemmelse med kontrolplanen for året. Herudover tages der stikprøver af gødningsproduk-

ter på markedet.  

 

Produktion, markedsføring og import af gødningsprodukter samt den generelle vejledning i 

kontrol administreres af Ministeriet for landbrug og skovbrug. 

 

6.4.2 Krav til kvaliteten 

I gødningsloven er der defineret forskellige klasser i relation til typebetegnelsen (gødning, 

kalkprodukt, jordforbedring mv.), og disse klasser fungerer som produktgrupper. Gødnings-

produkter, der indeholder spildevandsslam, tilhører gruppen ”organiske jordforbedringsmidler” 

eller ”ubehandlet flydende jordforbedringmiddel af restprodukter” eller ”ubehandlet jordforbed-

ringsmiddel fra sideproduktion”. 

 

De fleste restriktioner for disse grupper gælder niveauet af modning. Når modningen af et 

jordforbedringsmiddel (kuldioxidemissionen) er mindre end 3 mg CO2-C/gVS/day, fytotoxicitets 

indekset er over 80 %, og andelen af nitrat-nitrogen og ammonik-nitrogen NO3-N/NH4-N er 

over 1, så er det egnet til markedsføring som jordforbedringsmiddel. Jordforbedringsmidler 

skal endvidere opfylde et tørstofindhold på mindst 20 %. 

 

6.4.2.1 Tungmetaller 

Alle gødningsprodukter, der indeholder spildevandsslam, skal opfylde grænseværdierne for 

indhold af tungmetaller efter behandling, der er fastsat i gødningsloven under Ministeriet for 

Landbrug og Skovbrug, og som fremgår af tabel 6.4.2.1. Herudover er der et krav til alle typer 

af gødningsprodukter (organiske som uorganiske), at de maksimalt må have et gennemsnitligt 

bruttoindhold på 1,5 g Cd pr. ha pr. år, og cadmiumbelastningen må maksimalt være 7,5 g Cd 

pr. ha pr. 5. år. I Finland overstiger gødningerne normalt ikke grænseværdierne for tungmetal-

ler.  

 

Tabel 6.4.2.1 Grænseværdier for indholdet af tungmetaller i spildevandsslam til jord-

brugsformål efter behandling 

 

Parameter Grænseværdier (mg/kg TS) 

Arsen (As) 25 

Kviksølv (Hg)  1,0 

Cadmium (Cd)  1,5 

Chrom (Cr)  300 

Kobber (Cu)  600 

Bly (Pb)  100 

Nikkel (Ni)  100 

Zink (Zn)  1500 

 

6.4.2.2 Miljøfremmede stoffer 

Der er endnu ikke fastsat grænseværdier for miljøfremmede stoffer i gødningsprodukter, som 

f.eks. lægemidler, men stofferne er under overvågning. 

 

Der blev i 2006 undersøgt for PAH i spildevandsslam i forbindelse med EU’s forslag til nyt 

slamdirektiv, og i den forbindelse blev der også undersøgt for indholdet af miljøfremmede 

stoffer i finsk slam.. Forslaget omfattede en grænseværdi for PAH på 6 mg/kg TS. Kun 1 ud af 

de 4 prøver i den finske undersøgelse overskred grænseværdien, idet den pågældende prøve 

havde et indhold  på 9,3 mg/kg TS. For dioxiner blev der målt værdier på 4,5 – 55 ng i-TEQ/kg 
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TS, og den foreslåede grænseværdi var 100 ng i-TEQ/kg TS. Da analyseresultater overvejende 

lå på linje med EU's forslag til et nyt slamdirektiv, blev der ikke foretaget yderligere tiltag for at 

implementere grænseværdierne for miljøfremmede stoffer i den finske lovgivning. 

6.4.2.3 Fysiske urenheder 

Der er i gødningslovgivningen fastsat krav til undersøgelse af fysiske urenheder i biogødnings-

produkter. Urenhederne omfatter glas, plast, metal, knogler og sten med en grænseværdi på 

maksimalt 0,5 % af faktisk vægt. Herudover stilles der krav til indholdet af ukrudtsfrø. Kravene 

fremgår af tabel 6.4.2.3. 

 

Tabel 6.4.2.3. Krav til fysiske urenheder i biogødningsprodukter 

 

Fysiske urenheder Testmetode Grænseværdi 

Urenheder (glas, plastik, metal, knogler, sten) Screening max. 0,5 % af faktisk vægt 

Ukrudtsfrø Spiringstest max. 5 ukrudtsfrø/liter 

 

6.4.2.4 Mikroplast 

Den finske miljøstyrelse (Ymparisto) har sidste år publiceret en rapport om uønskede stoffer i 

spildevandsslam ” Yhdyskuntajätevesilietteiden maatalouskäytön ja viherrakentamisen riskit, 

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 43 / 2016”
19

. Rapporten har ikke særskilt 

fokus på mikroplast, men snarere fokus på miljøfremmede stoffer. 

 

6.4.2.5 Kommende krav 

Der er ikke på nuværende tidspunkt tale om ændringer i lovgivningen, da de seneste ændringer 

blev foretaget i 2016, og disse ændringer fremgår i nærværende beskrivelse af den finske regu-

lering af området. 

 

6.4.3 Krav til behandling 

Spildevandsslam, der skal bruges i landbruget, skal behandles enten biologisk, fysisk eller 

kemisk før brug. Hygiejnekrav og kvalitetsstandarder opnås gennem behandling af slammet i 

overensstemmelse med reglerne. Effektive behandlingsmetoder er kalkstabilisering, termofil 

anaerob udrådning, kompostering og termisk tørring. Slutproduktet af disse behandlingsmeto-

der er egnet til jordbrugformål. Mesofil udrådning betragtes som en utilstrækkelig behandlings-

metode for anvendelse af spildevandsslam til landbrugsformål, og slutproduktet heraf skal der-

for behandles yderligere, som f.eks. ved kompostering, eftermodning eller temisk tørring, før det 

kan anvendes til jordbrugsformål.  

 

Overordnet skal organisk affald, herunder spildevandsslam, behandles i overensstemmelse 

med følgende krav: 

 Kompostering, hvor mindst 40 % af materialet opnår en minimumstemperatur på 55 grader i 

mindst 2 uger, eller 

 Varmebehandling ved 70 grader/en time. Partikelstørrelsen skal være mindre end 12 mm, 

eller 

 Brug af anden metode godkendt af myndighederne for plantebeskyttelse 

 

6.4.3.1 Hygiejnisering, herunder anden behandling som f.eks. kompostering, 

afgasning mv. 

Der stilles krav til hygiejnisering af spildevandsslammet inden anvendelse til jordbrugsformål. 

Kravene til slutproduktet ses i tabel 6.4.3.1. Slutproduktet skal overholde grænseværdierne for 

hygiejnisering.  
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 https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/169282/SYKEra_43_2016.pdf?sequence=1 
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Tabel 6.4.3.1 Grænseværdier for mikroorganismer  i spildevandsslam til anvendelse på 

landbrugsformål 

 

Parameter Grænseværdi (TS) 

Salmonella ikke fundet i prøve på 25 gram 

Escherichia coli 1 000 CFU/g 

Rod rådsvamp (Root rot  

fungus) 

Ikke fundet i jordforbedringsmidler beregnet til sætteplante 

Produktion 

 

Det skal dokumenteres af en uvillig instans, at proceskrav til bl.a. temperatur og opholdstider 

er opfyldt, og at grænseværdierne for mikroorganismerne er overholdt. 

 

I løbet af komposteringsprocessen skal der opnås en temperatur på mindst 55 °C i mindst 14 

timer. For at benytte andre hygiejniseringstider og temperaturer end de i tabellen anførte, er 

det nødvendigt at få en godkendelse fra myndighederne (Evira, se afsnit 6.4.1). En mesofil 

udrådning er ikke en godkendt hygiejniseringsmetode, og en efterbehandling af materialet ved 

f.eks. 70 °C en time eller kompostering i henhold til ovennævnte parametre vil være nødven-

dig.   

 

Hvis slammet udelukkende behandles termisk, skal temperaturen være mindst 80 °C i mindst 

to timer.  

 

Ved kalkstabilisering skal slammet opnå en pH på 12 og en temperatur på 50-70 °C, og et 

højere ammoniumindhold end råmaterialet. pH-niveauet skal opretholdes i mindst 2 timer, og 

hvis temperaturen ikke stiger, skal pH-niveauet opretholdes i 2 dage. 

 

6.4.4 Krav til anvendelsen 

Biogødninger, der indeholder spildevandsslam må kun anvendes til dyrkning af korn, sukker-

roer, olieplanter eller planter, der ikke fortæres i rå tilstand (som f.eks. kartofler) af mennesker 

og dyr. Efter anvendelse af slamholdige biogødninger må arealet ikke anvendes til andre typer 

af planter i 5 år. Slamholdige biogødninger må ikke anvendes til økologisk landbrugsprodukti-

on.  

 

I Finland kan gødningsprodukter udbringes ved hjælp af samme udstyr, som anvendes til 

spredning af husdyrgødning, men slamholdige gødningsprodukter skal nedmuldes efter ud-

spredning. Slamholdige gødningsprodukter har en jordforbedrende effekt, hvilket gør dem 

særligt anvendelige til planteavl i den sydlige del af Finland og på ler-holdige jorde. 

 

Anvendelsen af spildevandsslam til jordbrugsformål er begrænset, fordi der stilles krav til bl.a. 

indholdet af tungmetaller, patogener og miljøfremmede stoffer samt de store transportomkost-

ninger. Anvendelsen af produkter, der indeholder spildevandsslam, er sæsonbetonet i land-

bruget, hvilket er en udfordring i forhold til lagring. Slamholdige gødningsprodukter skal opfyl-

de samme krav som andre gødningsprodukter med hensyn til tungmetalindhold, udspred-

ningsregler, doseringskrav vedrørende næringsstoffer, der skal ske i overensstemmelse med 

nitratdekretets bestemmelser og miljømæssige forhold, som nævnt tidligere. 

 

6.4.4.1 Typer af områder ift. kvalitet og behandling 

Spildevandsslamsholdige gødningsprodukter må ikke anvendes på marker, der er dækket af 

sne, eller hvor jorden er frossen eller våd. Udspredning må ikke foretages fra 15. oktober til 

15. april. Hvis området konstant oversvømmes, må der ikke anvendes slamholdige gødninger. 

Brugeren skal også sikre, at næringsstofferne ikke udvaskes til vandmiljøet eller grundvandet. 
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6.4.4.2 Doseringskrav (næringsstofindhold, tørstof, mængde mv.) 

Spildevandsslammet i Finland indeholder ca. 20 g total fosfor og ca. 30 g total kvælstof pr kg 

TS. Den maksimale tilladte dosering for fosfor er 80 kg/ha/år og for kvælstof 170 kg/ha/år. Kun 

ca. 40 % af fosforindholdet i slamholdige biogødninger medregnes. På grund af doseringskra-

vene for næringsstoffer er den mængde slam TS, der kan spredes mellem 5-10 tons/ha. 

 

6.4.4.3 Jordkvalitet 

Lovgivningen omfatter også krav til kvaliteten af den jord, hvor spildevandsslammet skal ud-

bringes. Jordkvalitetskriterierne ses i tabel 6.4.4.3. 

 

Tabel 6.4.4.3 Grænseværdier for tungmetaller i jord 

 

Parameter Grænseværdi (mg/kg TS) 

Arsen (As) 25 

Kviksølv (Hg)  1,0 

Cadmium (Cd)  0,5 

Chrom (Cr)  200 

Kobber (Cu)  100 

Bly (Pb)  60 

Nikkel (Ni)  60 

Zink (Zn)  150 

 

Jordens pH skal være over 5,8, og ved anvendelse af kalkstabiliseret jordforbedringsmidler er 

grænseværdien for pH 5,5.  

 

Hvis der er mistanke om, at tungmetalindholdet i dyrkningsjorden er overskredet, skal der tages 

jordprøver inden den første udspredning af behandlet spildevandsslam. Hvis der er mistanke 

om, at indholdet af tungmetaller i jorden vil overskride jordkvalitetskriterierne efter udspredning 

af spildevandsslam, skal der tages en anden analyse 5 år efter udspredningen. 

 

Hver prøve skal bestå af 7 delprøver. Prøverne skal tages fra bunden af hele jordbearbejd-

ningslaget på marken. Der skal tages mindst 1 analyse pr. referenceparcel, hvis referencepar-

celen er større end 0,5 ha. Hvis størrelsen er mere end 5 ha, skal der tages 1 prøve pr 5 ha. 

For referenceparceller op til 0,5 ha i størrelse skal der tages 1 prøve for hver 2 ha dyrknings-

jord. Ved løbende prøvetagning, hvor prøver skal tages hver 3. år, er en prøvetæthed på en 

prøve for hver 10. ha tilstrækkeligt. 

 

 

6.5 Tyskland’s lovgivning om anvendelse af spildevandsslam 
til jordbrugsformål 

Tysklands kommunale renseanlæg genererer omkring to mio. tons tørt spildevandsslam årligt. 

Ca. 50 % af slammet behandles ved termisk bortskaffelse, mens ca. 884.000 tons TS anvendes 

i landbruget til landskabspleje eller andre formål, som f.eks. kompostering og kultivering (2011). 

Anvendelsen af spildevandsslam til jordbrugsformål er stagneret de sidste 10 år (2006-2011) 

med omkring 29 % (566.295 tons TS) på grund af restriktive kvalitetskrav til spildevandsslam. 

En del af den totale mængde spildevandsslam blev tidligere anvendt til landbrugsformål
20

. An-

vendelsen af slam til landbrugsformål er især dominerende i delstaterne Mecklenburg-West 

Pomerania, Lower Saxony, Rhineland-Palatinate and Schleswig-Holstein
21

.  
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Delstaterne i Tyskland skal implementere og udmønte de Føderale love i henhold til ”Verwal-

tungsvorschriften”, hvilket også gælder reglerne for anvendelse af spildevandsslam. Flere 

delstater har ved implementeringen af den føderale bekendtgørelse om spildevandslam skær-

pet reglerne for anvendelsen af slam til jordbrugsformål. Der er, så vidt det vides, ingen delsta-

ter, der har forbudt anvendelse af spildevandsslam til jordbrugsformål, men det er muligt, at 

det kan ske.   

   

Der er blevet set nærmere på reglerne for anvendelse af spildevandsslam i Schleswig-

Holstein
22

 , og der er i denne delstat ikke blevet indført andre og skærpede krav end de, der er 

fastsat fra føderalt niveau. 

 

6.5.1 Overordnet kort beskrivelse af systemet 

Der eksisterer flere love og reguleringer i Tyskland, som omfatter spildevandsslam og anven-

delsen af det. For at beskytte miljøet har Federal Soil Protection og Residual Waste Ordinance 

(Bundes- Bodenschutz- und Altlastenverordnung, BBodSchV
23

) fastsat grænseværdier for 

jordkvaliteten. Reguleringer vedrørende drikkevand, spildevand og anvendelse af kemikalier 

(f.eks. grænseværdier for næringsstoffer og forureninger af drikkevand; Federal Water Act 

(Wasserhaushaltsgesetz, WHG)
24

, Drinking Water Ordinance (Trinkwasser Verordnung, 

TrinkwV)
25

) har de seneste år ført til et fald i indholdet af forurenende stoffer i spildevandsslam 

med 90 %. Loven om cirkulær økonomi (Kreislaufwirtschaftsgesetz, KrWG
26

) behandler i afsnit 

11 og 12 sikring af kvaliteten af spildevandsslam generelt.  

 

Den lovgivningsmæssige ramme for brug af gødninger er fastlagt i German Fertilizing Act
27

, og 

er yderligere suppleret i hhv. gødningsbekendtgørelserne, Fertilization Ordinance (Düngever-

ordnung, DüV
28

) og Fertilizer Ordinance (Düngemittelverordnung, DüMV
29

). Den første gød-

ningsbekendtgørelse (Düngeverordning) regulerer anvendelsen af alle typer gødninger på 

landbrugsjord, hvor den anden gødningsbekendtgørelse (Düngemittelverordnung) regulerer 

alle gødningsstoffer og hjælpestoffer samt mærkning heraf.  

 

Ved udbringning af spildevandsslam til jordbrug gælder bekendtgørelsen om anvendelse af 

spildevandsslam også (Klärschlammverordnung, AbfKlärV
30

). Bekendtgørelsen omfatter krav 

til bl.a. tungmetaller og miljøfremmede stoffer og implementerer EU’s slamsdirektiv 

(86/278/EWG
31

). Bekendtgørelsen om spildevandsslam supplerer Gødningsloven (Fertilizing 

Act), og fra den 1. januar 2015 har spildevandsslam også skulle opfylde de krav, der gælder 

for gødning i henhold til  gødningsloven, da slam til jordbrugsformål er defineret som gødning i 

overensstemmelse med afsnit 3 i Fertilizer Ordinance og Annex 1 part 3 nr. 3.1og 3.2 i kombi-

nationer med annex 2 tabel 7.  
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Bekendtgørelse om spildevandsslam  omfatter kun slam fra kommunale renseanlæg. Blandin-

ger, som f.eks. kompost, hvor der indgår spildevandsslam, defineres også som spildevands-

slam og er derfor omfattet af samme regler. Slamholdige blandinger er også omfattet af appen-

dix 2 tabel 11 og12 i Gødningsbekendtgørelsen. 

 

6.5.2 Krav til kvaliteten 

I afsnit 3 i Bekendtgørelse om spildevandsslam stilles der specifikke krav til anvendelsen af 

spildevandsslam. Kravene omhandler kvaliteten af spildevandsslammet samt kvaliteten af jor-

den, hvor slammet skal udspredes. Analysemetoder er beskrevet i annex 1 nr. 1 for spilde-

vandsslam og nr. 2 for jord.  

 

Afsnit 3 (5) fastsætter, at renseanlæggene skal udføre følgende analyser af slammet minimum 

hver 6 måned: 

 

 Næringsstofindhold: total kvælstof såvel som ammoniak, fosfor, kalium og magnesium.  

 Totale organiske halogenforbindelser som AOX 

 Tungmetaller: Bly, cadmium, krom, kobber, zink, nikkel og kviksølv 

 pH-værdi, tørstof, organisk stof og alkalisk aktive forbindelser 

 

6.5.2.1 Tungmetaller 

Nedenstående tabel 6.5.2.1 viser de gældende grænseværdier i bekendtgørelse om spilde-

vandsslam sammenlignet med gødningsbekendtgørelsen. Grænseværdierne i bekendtgørelse 

om spildevandsslam har været gældende siden 1982. Fra 1. januar 2015 har grænseværdierne 

i gødningsbekendtgørelsen også fundet anvendelse for spildevandsslam til jordbrugsformål 

(afsnit 10), da slammet defineres som en gødning (afsnit 3 i gødningsreglerne Fertilizer Odi-

nance og annex 1, part 3 nr. 3.1 og 3.2 i kombination med annex 2 tabel 7). Afsnit 3 (5) fastsæt-

ter, at spildevandsslam kun kan anvendes til jordbrugsformål, hvis det opfylder grænseværdier-

ne til begge bekendtgørelser. 

 

Tabel 6.5.2.1 Grænseværdier for tungmetaller i bekendtgørelsen om spildevandsslam og 

Gødningsbekendtgørelsen (Annex 2 no. 1.4, gældende fra 1. januar 2015) 

 

 Grænseværdier (mg/kg af TS) 

Tungmetal Bekendtgørelsen om 

spildevandsslam 

Gødningsbekendtgørelsen 

Arsen - 40 

Bly 900 150 

Cadmium 10 1.5 

Chrom 900 2 

Kobber 800 900 (see Annex 1 part 4 no. 4.1.1 Fer-

tilizer Ordinance 2012) 

Nikkel 200 80 

Kviksølv 8 1.0 

Thallium - 1.0 

Zink 2,500 5,000 (see Annex 1 del t 4 no. 4.1.1 

Gødningsbekendtgørelsen 2012) 

 

 

6.5.2.2 Miljøfremmede stoffer 

Der stilles krav til indholdet af miljøfremmede stoffer, og de gældende grænseværdier i både 

bekendtgørelsen om spildevandsslam og gødning ses i tabel 6.5.2.2.  
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Siden 1. januar 2015 har grænseværdierne i gødningsbekendtgørelsen også skulle opfyldes, 

og de omfatter også polyfluorerede tensider (PFT), som nu også gælder for spildevandsslam, 

jf. tabel 6.5.2.2. Det betyder, at de skrappeste grænseværdier gælder.  

 

Tabel 6.5.2.2 Grænseværdier for miljøfremmede stoffer i spildevandsslam til jordbrugs-

formål 

 

 Grænseværdier (mg/kg af TS) 

Parameter Bekendtgørelse om 

spildevandsslam 1992 

Bekendtgørelse om 

gødning 2012 

Polychlorinerede bi-

phenyler  

0.2 0.2 

Polychlorinerede dioxiner / 

Polychlorinerede difuraner 

100 ng/kg 30 ng/kg 

PFT (PFOA, PFOS) - 0.1 

AOX 500 - 

 

Grænseværdierne skal overholdes før anvendelse af spildevandsslam til jordbrugsformål, og 

herefter skal spildevandsslammet analyseres hvert andet år for følgende stoffer (afsnit 3 i 

bekendtgørelsen om spildevandsslam):  

 Polychlorinerede biphenyler  

 Polychlorinerede dioxiner 

 Polychlorinerede difuraner 

 Total organiske halogenforbindelser (adsorberet AOX) 

 

I tilfælde af, at grænseværdierne er overskredet, skal slammet behandles specielt inden ud-

bringning. 

 

6.5.2.3 Fysiske urenheder 

Bekendtgørelsen om spildevandsslam omfatter ikke specifikke krav for fysiske urenheder i 

spildevandslammet. Siden spildevandsslam blev defineret som en gødning, er mængden af 

fysiske urenheder blevet reguleret i henhold til afsnit 3 i gødningsbekendtgørelsen. Afsnit 3 (1) 

nr. 4 a, b og c fastlægger grænseværdier for sten, papir, pap, glas, metal og plast. Grænse-

værdierne fremgår af tabel 6.5.2.3:  

 

Tabel 6.5.2.3 Grænseværdier for fysiske urenheder i spildevandsslam (Fertilizer Ordi-

nance, afsnit 3) 

 

Fysiske urenheder Test Metode (mm sigte) Grænseværdi % af TS 

Sten 10 5 

Papir, pap, glas, metal, hård 

plast 

2 0.4 

Ikke nedbrudt plast 2 0.1 

 

I bekendtgørelsen om bioaffald (Bioabfallverordnung, BioAbfV
32

), som omfatter krav til kom-

post og afgasset biomasse, stilles der krav til det maksimale indhold af fysiske urenheder for 

glas, plast og metal (afsnit 4 (4) for bioaffald). Indholdet må maksimalt være 0.5 % TS ved 

brug af en  2 mm sigte. Indholdet af sten må maksimalt være 5 % TS ved brug af en 10 mm 

sigte. 
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 http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/bioabfv/gesamt.pdf 
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6.5.2.4 Mikroplast 

Der stilles ikke krav til undersøgelse af mikroplast i spildevandsslam i den tyske lovgivning, men 

der er foretaget en undersøgelse om mikroplast i spildevandsslam
33

. Undersøgelsen fandt 

omkring 1.041– 24.129 mikroplast partikler pr kg TS i spildevandsslammet. Ifølge rapporten 

blev der fundet ca. den samme mængde mikroplast i spildevandet ved udløbet fra renseanlæg-

get.  

 

Herudover er der kendskab til et hollandsk studie om mikroplast i sediment i Nordsøen, renset 

spildevand og marin biota
34

. Studiet omfattede bl.a. undersøgelse af mikroplast i spildevand, 

der viste, at der var mikroplast af meget variende omfang i det undersøgte spildevand (fra 9 

partikler/liter til 91 partikler/liter). 

 

6.5.2.5 Kommende krav  

Den 26. september 2016 EU-notificerede Tysklands føderale Miljøministerium et udkast til en 

ny bekendtgørelse om anvendelse af spildevandsslam (Verordnung zur Neuordnung der 

Klärschlammverwertung 2016
35

). Udkastet har til formål at erstatte den eksisterende bekendt-

gørelse om spildevandsslam, som har været i kraft siden 15. april 1992. For at opfylde målene 

om bæredygtig miljøbeskyttelse vil de eksisterende krav til slam til jordbrugsformål blive skær-

pet, og bekendtgørelsens anvendelsesområder vil blive udvidet til også at omfatte landskabs-

pleje. Udkastet til bekendtgørelsen blev den 18. januar 2017 vedtaget af det Føderale Kabinet 

og er sendt videre til behandling i Forbundsdagen (Bundestag) og derefter til Forbundsrådet 

(Bundesrat)
36

. Den nye bekendtgørelse om spildevandsslam forventes at træde i kraft primo 

2018 

 

Det centrale element i det nye bekendtgørelsesudkast er, at der for første gang indarbejdes 

omfattende krav til genanvendelse af fosforen fra spildevandsslammet og fra slamasken fra 

forbrænding af slam. Udkastet indeholder bl.a. krav om, at hvis spildevandsslammet indeholder 

mere end 20 g fosfor pr. TS, skal fosforen genanvendes. Dette kan ske enten ved anvendelse 

til jordbrugsformål eller ved monoforbrænding af spildevandsslammet med efterfølgende udvin-

ding af fosforen fra asken. Der lægges op til en overgangsperiode for operatører af renseanlæg 

og slamforbrændingsanlæg. 

 

Udkastet  til den nye bekendtgørelse om anvendelse af spildevandsslam i Tyskland indeholder 

krav om, at analyser (afsnit 5) skal omfatte følgende:  

 

 Indhold af arsen, bly, cadmium, kobber, nikkel, kviksølv, thallium og zink 

 Summen af organiske halogenforbindelser som adsorberede organiske halogener (AOX)  

 Total kvælstof  

 Fosfor 

 Tørstof  
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 OOWV 2014: Mikroplastik in ausgewählten Kläranlagen des Oldenburgisch- Ostfriesischen Wasserverbandes (OOWV) in Nieder-

sachsen: http://www.dwa-bayern.de/tl_files/_media/content/PDFs/LV_Bayern/Abschlussbericht_Mikroplastik_in_Klaeranlagen-3.pdf 

 

34
 Leslie et al. 2013: »Microplastic Survey of the Dutch Environment. Novel Data Set of Microplastics in North Sea Sediments, Treated 

Wastewater Effluents and Marine Biota«: 

http://www.ivm.vu.nl/en/Images/IVM_report_Microplastic_in_sediment_STP_Biota_2013_tcm234-409860.pdf 

 

35
 http://www.bmub.bund.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Abfallwirtschaft/abfklaerv_novelle_entwurf_2016_bf.pdf 

36
 . http://www.bmub.bund.de/themen/wasser-abfall-boden/abfallwirtschaft/wasser-abfallwirtschaft-download/artikel/abfklaerv-

klaerschlammverordnung/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=608 

 

http://www.bmub.bund.de/themen/wasser-abfall-boden/abfallwirtschaft/wasser-abfallwirtschaft-download/artikel/abfklaerv-klaerschlammverordnung/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=608
http://www.bmub.bund.de/themen/wasser-abfall-boden/abfallwirtschaft/wasser-abfallwirtschaft-download/artikel/abfklaerv-klaerschlammverordnung/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=608
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 Organisk stof  

 Summen af alkaliske aktivstoffer beregnet som kalciumoxid 

 Jern 

 pH 

 

Grænseværdierne for tungmetaller i spildevandsslammet vil være de samme som i den gæl-

dende gødningsbekendtgørelse. 

 

Yderligere analyser af spildevandsslammet vil omfatte følgende: 

 polychlorerede biphenoler (PCB) 

 polychlorerede dibenzodioxiner og-furaner 

 benzo(a)pyrene 

 polyflourerede forbindelser inklusiv perfluroctansyre (PFOA) og forbundet sulfonat (PFOS) 

 

Ændringen vil udmøntes i de forebyggende værdier, som er fastlagt i den tyske nationale 

bekendtgøresle om jordbeskyttelse og restaffaldsbekendtgørelse (Residual Waste Ordinance) 

(nr. 4, annex 4, tabel 4), som grænseværdier for jordkvaliteten, og som jorden skal analyseres 

for inden udbringning af spildevandsslam. 

 

6.5.3 Krav til behandling 

Der er mange behandlingsmetoder til spildevandsslam, som forbedrer anvendeligheden, lag-

ring og transportmuligheder, og som er i overensstemmelse med afsnit 5 i gødningsbekendt-

gørelsen
37

:   

 

 Inddampning 

 Hygiejnisering 

 Biologisk stabilisering 

 Afvanding 

 Tørring 

 Forbrænding 

 

Den nationale Emmissionskontrolbekendtgørelse (17. Bundes-Immissionsschutzverordnung, 

17. BImSchV
38

) omfatter affaldsforbrændingsanlæg, inklusiv forbrænding af spildevandsslam. 

 

6.5.3.1 Hygiejnisering, herunder anden behandling som f.eks. kompostering, 

afgasning mv. 

Gødningsbekendtgørelsen i Tyskland fastsætter krav om, at gødninger ikke må indeholde 

patogener, toxiner eller andre skadelige organismer, som kan forårsage negative effekter på 

mennesker, dyr og afgrøder jf afsnit 3 (1) og 4(1). I afsnit 5(2) stilles der krav om, at der ikke 

må findes salmonella i en prøve på 50 g. I afsnit 5 nr. 2 stilles der krav om, at hvis spilde-

vandsslammet ikke opfylder kravene i afsnit 3 og 4, er slammet ikke behandlet tilstrækkeligt og 

må derfor ikke anvendes til jordbrugsformål. 

 

6.5.3.2 Karantænekrav 

Anvendelse af spildevandsslam er ikke tilladt eller er begrænset på følgende arealer (afsnit 4 

(2,3,4,5,6,7) i bekendtgørelse om spildevandsslam): 

 

 Dyrkede arealer med frugt og grøntsagsproduktion 

 Permanente græsningsarealer og skove 
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 https://www.gesetze-im-internet.de/bimschv_17_2013/BJNR104400013.html 
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 Dyrkning af foder til dyr 

 Naturfredningsområder, nationale monumenter og nationalparker (afsnit 30 i den nationale 

naturbeskyttelseslov
39

) 

 Zone I og II vandbeskyttelsesområder og randzoner op til 10 meter  

 I tilfælde, hvor grænseværdierne for spildevandsslam og jord (angivet i afsnit 4) ikke er over-

holdt.  

 

Gødningsbekendtgørelsen fastsætter, at gødning med et væsentligt indhold af kvælstof ikke må 

udbringes på dyrkede arealer fra den 1. november til den 31. januar og på græsningsarealer fra 

den 15. november til den 31. januar. 

 

6.5.4 Krav til anvendelsen 

Bekendtgørelse om spildevandsslam (afsnit 3(1)) stiller krav om, at slammet ikke må udbringes 

på en måde, som er til fare for omgivelserne, og at slamtype, mængde og tidspunkt for ud-

bringningen skal tilpasses planternes næringsstofbehov, plantetilgængelighed og det organiske 

stofindhold i jorden samt forhold vedrørende vækst og lokation. Kun spildevandsslam, der 

overholder grænseværdierne i den tyske gødningsbekendtgørelse, må sælges eller anvendes 

til jordbrugsformål. Spildevandsslam, der anvendes til jordbrugsformål direkte, må ikke være 

blandet med andet (Fertilizer Ordinance Appendix 2, table 7, row 7.4.3).  

 

Af vejledninger fremgår det, at alle hjælpestoffer skal overholde gødningsreglerne i den tyske 

bekendtgørelse om bioaffald (Biowaste Ordinance section 3 (3) for biowaste). Endvidere er det 

ikke tilladt at udbringe ubehandlet slam (råslam) eller spildevandsslam fra andre renseanlæg 

end de kommunale renseanlæg og anlæg, der behandler spildevand fra husholdninger (afnsit 4 

(1) Bekendtgørelse om spildevandsslam). 

 

6.5.4.1 Typer af områder ift. kvalitet og behandling 

Ifølge afsnit 4 i bekendtgørelsen om spildevandsslam må spildevandsslam (som før nævnt) ikke 

anvendes som gødning for dyrkning af frugt og grøntsager eller på permanente græsningsarea-

ler. Bekendtgørelsen angiver også begrænsninger for anvendelsen af spildevandsslam på en 

række andre områder. Slam kan f.eks. kun anvendes på marker, hvor der dyrkes foder og suk-

kerroer (i tilfælde, hvor bladene fra sukkerroerne anvendes til foder) og før såning, hvor slam-

met nedmuldes f.eks. ved at pløje. Det kan også anvendes på arealer, hvor der dyrkes ensila-

gemajs og korn til umodenhed før såning ved nedmuldning. I tilfælde, hvor der dyrkes grøntsa-

ger på friland, må der ikke have været udbragt spildevandsslam på arealerne samme år og året 

før. Spildevandsslam må ikke udbringes på fødevarer eller dyrefoder, som bliver spist rå (ufor-

arbejdet).  

 

Reglerne i bekendtgørelsen om spildevandsslam sikrer, at spildevandsslam, der anvendes efter 

reglerne, ikke udgør en fare for dyrkning af frugt, grøntsager eller foder. Anvendelsen af spilde-

vandsslam er ikke tilladt i drikkevandszone I og II (f.eks. inddæmmede områder og beskyttede 

områder) og i randzoner (op til 10 meter). Anvendelse af spildevandsslam i drikkevandsområde 

III (som f.eks opland til en beskyttet inddæmningsfacilitet) er forbudt eller i visse tilfælde regule-

ret regionalt
40

.     

 

Anvendelsen af spildevandsslam er forbudt i de førnævnte områder. I tilfælde, hvor spilde-

vandsslam er udbragt på græsningsarealer eller arealer til dyrkning af foder uden nedmuldning 

efter udbringning (undtagen på majs), gælder en grænseværdi for PCB på 8 ng/kg. Hvis græn-

seværdien overskrides, skal slammet mærkes som "ikke anvendeligt til græsningsareale" og 
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arealer til dyrkning af foder uden nedmuldning efter udbringning undtagen for majs" (Annex 2 

table 1 no. 1.4.10 Fertilizer Ordinance 2012)
41

. 

 

6.5.4.2 Doseringskrav (næringsstofindhold, tørstof, mængde mv.) 

Bekendtgørelse om spildevandsslam fastsætter, at der kan udbringes op til fem tons tørstof 

spildevandsslam pr. ha i en given periode på tre år. Det repræsenterer f.eks. 100 m
3
 slam med 

5 % TS (vådt slam). Producenter skal angive mængden af slam, som må anvendes på leve-

ringsdokumentet, hvorpå maksimal anvendt mængde samt restriktioner for sammenblandinger 

skal fremgå. I løbet af den tre-årige periode må der ikke samtidig anvendes andre typer af 

biogødninger. En kopi af leveringsdokumentet gives til landmanden, transportøren og til den 

lokale myndighed (Kreisverwaltungsbehörde). Renseanlægget er forpligtet til at arkivere do-

kumentet i 30 år.  

 

Der må udbringes 10 tons  komposteret spildevandsslam pr. ha hvert tredje år under forud-

sætning af, at indholdet af forurenende stoffer (tungmetaller og miljøfremmede stoffer) ikke 

overskrider halvdelen af det tilladte indhold af tungmetaller (afsnit 4 (12)) og indholdet af miljø-

fremmede stoffer (afsnit 4 (10)) (afsnit 6 i Bekendtgørelse om spildevandsslam). 

 

6.5.4.3 Jordkvalitet 

I afsnit 3 (2, 4) i bekendtgørelse om spildevandsslam fastsættes det, at operatørerne på ren-

seanlægget er forpligtet til at analysere jorden, som skal gødes med spildevandsslam, før 

udbringing og herefter i interval på 10 år. Analysen skal omfatte følgende:   

 pH 

 Næringsstoffer: plantetilgængelig fosfor, kalium og magnesium 

 Tungmetaller: bly, cadmium, chrom, kobber zink, nikkel og kviksølv.  

 

Bekendtgørelse om spildevandsslam (afsnit 4 (8)) fastsætter endvidere grænseværdier for 

jordkvaliteten, som ikke må overskrides. Hvis en af grænseværdierne er overskredet (afsnit 3), 

må slammet ikke udbringes på jorden. Grænseværdierne fremgår af tabel 6.5.4.3. 

 

Tabel 6.5.4.3.1 Grænseværdier for tungmetaller i jord (bekendtgørelse om spildvands-

slam)  

 

Tungmetaller Grænseværdi  (mg/kg af TS) 

Bly 100 

Cadmium 1.5 

Chrom  100 

Kopper 60 

Nikkel 50 

Kviksølv 1 

Zink 200 

 

Herudover regulerer bekendtgørelsen om spildevandsslam den nationale jordbeskyttelse og 

restaffaldsbekendtgørelsen (Residual Waste Ordinance nr. 4, annex 2), at visse forebyggende 

værdier for tungmetaller og miljøfremmede stoffer ikke må overskrides. I tilfælde, hvor de 

forebyggende værdier er overskredet, kan det antages at belaste jorden negativt. Værdierne 

er fastsat i forhold til jordtypen. De forebyggende grænseværdier fremgår af tabel 6.5.4.4. 
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Tabel 6.5.4.3.2 Forebyggende grænseværdier for forureninger i jord (Federal Soil Protec-

tion and Residual Waste Ordinance) 

 

 Grænseværdier (mg/kg TS) 

Tungmetal Ler Silt Sand 

Bly 100 70 40 

Cadmium 1.5 1 0.4 

Chrom 100 60 30 

Kobber 60 40 20 

Nikkel 70 50 15 

Kviksølv 1 0.5 0.1 

Zink 200 150 60 

 Grænseværdi  (mg/kg TS ) 

Miljøfremmede stoffer Humus >8% Humus <8% 

Polychlorinerede biphenyler 0.1 0.05 

Benzo(a)pyrene 1 0.3 

PAH 10 3 

 

I tilfælde, hvor jorden vurderes til at være en let jord, og lerværdien er under 5 %, og pH er 

mellem 5 og 6, gælder der andre grænseværdier for cadmium og zink. Disse grænseværdier 

ses i tabel 6.5.4.5. 

 

Tabel 6.5.4.3.3 Grænseværdier for tungmetaller i lette jorde (Federal Soil Protection and 

Residual Waste Ordinance) 

 

Tungmetaller  Grænsevrædi (mg/kg pr. TS) 

Cadmium 1 

Zink 150 

 

6.5.4.4 Andet 

I tilfælde, hvor spildevandsslam lagres i flydende gyllegruber, skal blandingen (gylle-slam) op-

fylde restriktionskravene og alle andre bestemmelser i bekendtgørelse om spildevandsslam (i 

lighed med alle andre typer af sammenblandinger, hvor der indgår spildevandsslam). Anven-

delsen af slamblandingen og jordens kvalitet, hvor blandingen udbringes, er underlagt analyse 

før anvendelse. 

 

6.5.4.5 Frivillige ordninger 

Det findes en frivillig certificeringsordning for både kompost og afgasset biomasse, kaldet RAL, 

hvor RAL er det tyske institut for kvalitetssikring og certificering e.V. RAL’s certificeringsordning 

drives af Bundesgütegemeinschaft Kompost e.V. (BGK), der er anerkendt af RAL organisation 

til at udføre kvalitetssikring af gødningsstoffer og jordforbedringsmidler ved genanvendelse. 

RAL certificeringsordning, kaldet RAL AS-Humus, omfatter kompostprodukter, hvor der er an-

vendt spildevandsslam. Spildevandsslam er dog ikke omfattet af RAL certificeringsordningen 

for afgasset biomasse, RAL Gärprodukt, hvor inputmaterialet er gylle og energiafgrøder.   
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6.6 England’s lovgivning om anvendelse af spildevandsslam 
til jordbrugsformål 

I England betragtes spildevandsslam som et biprodukt fra renseanlæggene, og behandlet 

slam kaldes ”biosolids”. Behandling, transport og genanvendelse/bortskaffelse af spildevands-

slam udføres hovedsageligt af 11 vand- og spildevandsvirksomheder (WaSCs) i England og 

Wales. Når slammet er separeret fra spildevandet, behandles slammet typisk ved afgasning i 

biogasanlæg, kalkbehandling eller forbrænding. 75 % af slammet behandles  i biogasanlæg. 

 

Officielle tal viser, at 1.118.159 tons behandlet slam, opgjort i tørstof, blev genanvendt i 2010. 

Nyere tal (2012) indikerer, at 3-4 mio. tons behandlet slam (biosolids) bliver anvendt til jord-

brugsformål om året. Brugen af spildevandsslam som jordforbedringsmiddel og gødning i 

landbruget er den miljømæssigt foretrukne anvendelse, og ca. 80 % af slammet anvendes på 

denne måde. Resten af slammet bliver primært brændt (18 %) og deponeret (1 %)
42

.  

 

Anvendelsen af spildevandsslam til jordbrugsformål er bl.a. reguleret i “Sludge (Use in Agricul-

ture) Regulations 1989 (as amended in 1990)”. De væsentligste krav I lovgivningen er:  

 

 Spildevandsslam skal testes i henhold til lovgivningen 

 Jorden skal være analyseret, og det skal kontrolleres, at koncentrationen af metaller i jorden 

ikke overskrider grænseværdierne for jordkvalitetskravene, og 

 Spildevandsslam må ikke udbringes på jord med en pH under 5 

 

Det primære fokus for lovkravene er den kommercielle håndtering af spildevandsslammet. Det 

betyder, at reglerne er rettet mod de store vand- og spildevandsvirksomheder (WaSC’s), som 

repræsenterer størstedelen af markedet. Små mængder spildevandsslam (f.eks. under 75 

tons pr dag) fra f.eks. septiktanke fra private landejendomme er generelt underlagt lempeligere 

krav. 

 

6.6.1 Overordnet kort beskrivelse af systemet 

Genanvendelsen af behandlet spildevandsslam til jordbrugsformål reguleres primært gennem 

”Sludge (Use in Agriculture) Regulations 1989” (SI 1989, No. 1263), som dækker Storbritanien 

og ”Sludge (Use in Agriculture) Regulations (Northern Ireland) 1990” (SR 1990, No. 245), som 

dækker Nordirland.  

 

Lovgivningen støttes af en “Code of Practice for Agricultural Use of Sewage Sludge” (imple-

menteret i hele UK), der stiller yderligere skærpede krav i forhold til gældende lovgivning og 

udelukker anvendelsen af ubehandlet spildevandsslam på afgrøder til fødevarer. Lovgivningen 

implementerer EU’s slamdirektiv og inkluderer overvågning af kvaliteten af slam og jord samt 

begrænsninger i forhold til plantning, græsning og høst, slambehandling mm.  

 

Endvidere fungerer den frivillige aftale ”Safe Sludge Matrix” fra 1999, der omfatter skærpet 

kontrol med kvaliteten af slam og anvendelsen på landbrugsjord. Matrixen er nu ved at blive 

opdateret til et kvalitetsstyringssystem ”Biosolids Assurance Scheme”, som også skal omfatte 

en certificering.   

 

Herudover findes der en vejledning til landmænd i Cross Compliance (Defra, 2016), som om-

handler god landbrugsmæssig praksis og lovgivningskrav gennem betaling og miljømæssige 

stewardship-ordninger (tidligere omfattet i ”Common Agricultural Policy”). 
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En sammenfatning af den lovgivning og vejledning, der omfatter anvendelse af behandlet slam 

til jordbrugsformål, er listet i det følgende: 

 

 The Sludge (Use in Agriculture) Regulations 1989 og (Amendment) Regulations 1990; 

 Code of Practice for Agricultural Use of Sewage Sludge (1996); 

 Safe Sludge Matrix (2001); 

 Biosolids Nutrient Management Matrix (2014); 

 Biosolids Assurance Scheme (in preparation); 

 Guide to Cross Compliance (updated annually)
43

; 

 The Nitrates Regulations (2008; 2013); 

 Codes of Good Agricultural Practice; 

 The Fertiliser Manual (RB209) publiceret i 2010 af DEFRA. Agriculture and Horticulture Deve-

lopment Board (AHDB) er ansvarlige for vejledning og planlægger at publicere en revideret 

udgave kaldet ” Nutrient Management Guide (RB209)” til maj 2017. Manualen omfatter vej-

ledning i Best Practice i England, Wales og Nordirland med hensyn til anvendelse af organi-

ske fraktioner og fremstillede gødninger på afgrøder og græsarealer. Data bruges til at 

opdatere tekniske notater i Skotland 

 Environment Agency Technical Guidance Note (8.01) Environmental Permitting Regulations. 

 

For at sikre kvaliteten af kompost og afgasset biomasse har Waste and Resouce Action Pro-

gramme (WRAP) og Association for Organics Recycling (AFOR) publiceret standarderne PAS 

100 for kompost (BSI PAS 100)
44

 og PAS 110 for afgasset biomasse (BSI PAS 110)
45

. Stan-

darderne omfatter ikke spildevandsslam, men gælder for andre organiske fraktioner, herunder 

blandede organiske fraktioner til jordbrugsformål. 

 

6.6.2 Krav til kvaliteten 

Behandlet spildevandsslam, anvendt på landbrugsjord, skal opfylde bestemte krav for at be-

skytte miljø og sundhed. Generelt er det accepteret, at biologisk, kemisk eller thermisk (eller 

langtidslagret) behandling af spildevandsslam vil reducere indholdet af patogener, som f.eks.  

salmonella, betragtelig. 

 

6.6.2.1 Tungmetaller 

Spildevandsslam skal analysers for pH, tørstofprocent, organisk stof, kvælstof, fosfor, molyb-

dæn, selen, arsen, flourid samt tungmetaller, som vist i tabel 6.6.2.1. 

 

Tabel 6.6.2.1: Grænseværdier for tungmetalkoncentration i slam til jordbrugsformål 

 

Parametre 

 

Kg/ha/ år Detektionsgrænse 

(mg/kg TS) 

Chrom  25 

Zink 15 50 

Kobber 7.5 25 

Nikkel 3 10 

Cadmium 0.15 1 

Bly 15 25 

Kviksølv 0.1 0,1 
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 For example, a current publication on cross compliance includes, Defra (2016). The guide to cross compliance in England 2016. 

Crown Copyright, London, UK. 

44
 More information on PAS 100 is available here: http://www.wrap.org.uk/content/bsi-pas-100-producing-quality-compost 

45
 More information on PAS 110 is available here: http://www.wrap.org.uk/content/bsi-pas-110-producing-quality-anaerobic-digestate 
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Som det fremgår af tabellen, beregnes den mængde slam, der må tilføres landbrugsjorden, ud 

fra slammets indhold af tungmetaller og sammenholdt med den mængde tungmetal, som 

jorden må modtage pr ha pr år. Der er således ikke fastsat grænseværdier for det maksimale 

indhold af tungmetaller i slam, målt som mg/kg, som anvendes i andre lande, men den mæng-

de slam, der udbringes, beregnes i forhold til hvor mange kilo tungmetaller, der kan tilføres 

jorden pr ha. pr. år. 

 

6.6.2.2 Miljøfremmede stoffer 

Der er ikke fastsat grænseværdier for miljøfremmede stoffer, hverken i reguleringen (Sludge 

(Use in Agriculture) Regulations) eller i de frivillige certificeringsordninger for kompost (PAS 

100) og afgasset biomasse (PAS 110). 

 

6.6.2.3 Fysiske urenheder 

Lovgivningen og Code of Practice omfatter ikke specifikke krav til kontrol af fysiske urenheder i 

spildevandsslam (andre end de, der kan observeres), men i vejledningen til PAS 110 for af-

gasset biomasse (som repræsenterer 75 % af de organiske gødninger anvendt på landbrugs-

jord), er der stillet krav til indholdet af fysiske urenheder, se tabel 6.6.2.3. Spildevandsslam er 

dog ikke et godkendt inputmateriale under PAS 110, da der kun må tilføres kildesorterede 

organiske fraktioner, og slam anses ikke for at være kildesorteret. 

 

Tabel 6.6.2.3 Kontrol af fysiske urenheder i afgasset biomasse (fra PAS 110) 

 

Total glas, metal, plastik og enhver 

“andre” menneskeskabte fragmenter 

> 2 mm 

Testmetode: 

REA-DM-PC&S
1
 

 

0.5 % vægt af tørstof, hvoraf ingen er 

“skarpe” (menneskeskabte < 2 mm 

som kan forårsage skader ) 

Sten > 5 mm 

(Omfatter småsten, beton, aggregater 

og keramik) 

Test metode: 

REA-DM-PC&S
1
 

 

8 % vægt af tørstof 

Footnotes 

1: REA-DM-PC&S og SOP JAS-497/001 dokumenter blev udarbejdet som et resultat af følgende R&D 
projekt for WRAP: “Waste & Resources Action Programme OVA 0035 – Compost and AD Specification 
BSI PAS 110 Development of a method for determination of physical contaminants in Whole Digestate, 
Separated Liquor and Separated Fibre, August 2011, NRM Ltd.” og er refereret I PAS 110. Det har ikke 
været muligt at få fat I metoden, men kommercielle laboratorier har sandsynligvis kopier af metoden.  

http://www.organicsrecycling.org.uk/uploads/article2652/Compiled_answers_REA_corrected_version_0

4072013.pdf  

 

 

6.6.2.4 Mikroplast 

Hverken lovgivningen eller de frivillige ordninger omfatter mikroplast. Forebyggelse af mikro-

plast og løsninger har for nylig været diskuteret i Paliamentary Commons Select Committee 

(juli 2016). Det blev anbefalet, at regeringen og DEFRA samarbejder med vandorganisatio-

ner/-virksomheder om at overvåge og reducere mikroplast forurening:  

 

 “prevention at source by reducing the number of microplastics flushed into the oceans is most 

viable. However, there are also opportunities to capture microplastics through effective waste 

and water sewage treatment processes which currently do not require the monitoring of micro-

plastics. We recognise the heavy investment needed in this area, and that there is difficulty in 

filtering microplastics. Therefore, we recommend that the Government and Environment 

Agency work with Water Companies to understand what feasible options there are to monitor 

and ultimately reduce microplastic pollution”
46

. 
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 The full debate can be accessed online at: http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201617/cmselect/cmenvaud/179/17907.htm 

http://www.organicsrecycling.org.uk/uploads/article2652/Compiled_answers_REA_corrected_version_04072013.pdf
http://www.organicsrecycling.org.uk/uploads/article2652/Compiled_answers_REA_corrected_version_04072013.pdf
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6.6.2.5 Kommende krav 

På nuværende tidspunkt er det svært at vurdere, hvordan den engelske lovgivning vil ændre sig 

fremover i lyset af England’s udmelding af EU (Brexit). En undersøgelse fra den engelske mil-

jøstyrelse fra 2008 gennemgik jordkvalitetskravene for udvalgte forurenende stoffer, inklusiv de 

eksisterende grænseværdier for tungmetaller i Code of Practice med jordovervågningsdata fra 

mere end 500 engelske jorder. Undersøgelsen konkluderede, at de eksisterende ”grænsevær-

dier for slam” måske ikke var tilstrækkelige til at beskytte jordkvaliteten. Den engelske miljøsty-

relse har siden foretaget yderligere undersøgelser, som ikke er publiceret, men fra en præsen-

tation på SETAC Europe konference i maj 2016 i Nantes, Frankrig (Merrington et al, 2016) 

fremgår det, at grænseværdierne sandsynligvis vil blive revideret, så de er på linje med EU’s 

REACH Regulation chemicals risk assessment methodology for ”the derivation of Predicted No 

Effect Concentrations (PNEC)” og ”UK soil screening values (SSV) for ecological risk asses-

sment” (Environment Agency, 2008
47

). 

 

Som nævnt i afsnit 6.6.1. forventes den nye Nutrient Management Guide at blive publiceret i 

maj 2017, ligesom den årlige opdatering af vejledningen om Cross Compliance snart vil blive 

tilgængelig for landmændene. Endvidere vil Biosolids Assurance Scheme blive publiceret i nær 

fremtid. Herudover har de nationale miljømyndigheder udtrygt stigende miljømæssig bekymring 

på OFWAT’s Sludge Working Group 5. møde i juli 2016 og fremhævet følgende: 

 

 Der er set aktuelle eksempler på, at renseanlæg nedprioriterer at sikre en høj kvalitet ved 

behandling af slammet, (gennemløb af materiale i anlæggene er vigtigere end kvalitet),  

 Aktuelle undersøgelser om rækkevidden af forureninger i slam gav anledning til bekymring i 

forhold til potentielle belastninger på jord og det omgivende miljø. Flere undersøgelser er på 

vej som en del af Chemical Investigations Programme Phase 2, som er finansieret af UK Wa-

ter Industry Research (UKWIR). 

 

6.6.3 Krav til behandling 

Best Practice for behandling af slam er omfattet af HACCP (analysekrav og egenkontrol), som 

er et driftsstyringssystem, anvendt under IED, med det formål at forebygge miljømæssige og 

sundhedsmæssige risici. Der kan findes et overblik over forskellige behandlingsprocesser i 

Code of Pratice, som er listet i det følgende:  

 

 Hygiejnisering af slam: Minimum 70 grader i 30 minutter eller minimum 55 grader i 4 timer 

efterfulgt i visse tilfælde af primær mesofil udrådning. 

 Mesofil udrådning: 12 dages primær afgasning ved 35 grader ± 3 grader eller 20 dages pri-

mær afgasning ved 25°C ± 3°C efterfulgt i hvert tilfælde af en sekundær holdetid på minimum 

14 dage.  

 Thermofil udrådning: Holdetid på mindst 7 dages udrådning. Al slam skal være behandlet ved 

minimum 55°C i mindst 4 dage. 

 Kompostering (kompostmiler eller beluftede stakke): Opholdstid ved 40 grader i mindst 5 

dage, og de 4 dage i denne periode ved minimum 55 grader i midten af milen/stakken efter-

fulgt af en modningsperiode, der sikrer, at komposteringsprocessen er effektivt afsluttet. 

 Kalkstabilisering af flydende slam: pH skal hæves over 12, og det skal sikres, at pH ikke er 

under 12 i en minimumsperiode på 2 timer.  

 Lagring af flydende slam: Minimum 3 måneder. 

 Afvanding og lagring: Kalkbehandling eller anden lignende metode efterfulgt af afvanding og 

lagring i minimum 3 måneder. Hvis slammet har været behandlet ved primær mesofil udråd-

ning, kan lagringen reduceres til 14 dage.  

 

                                                           
47

 Environment Agency (2008). An ecological risk assessment framework for contaminants in soil. Corresponding to Environment Agen-

cy Science report SC070009/SR1 
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Anaerob udrådning har været anvendt i mange år i England af vandindustrien og pt. udrådnes 

75 % af spildevandsslammet anaerobt
48

. 

 

6.6.3.1 Hygiejnisering, herunder anden behandling som f.eks. kompostering, 

afgasning mv. 

Krav til hygiejnisering er ikke specificeret i lovgivningen, selvom de er angivet i Code of Prac-

tice. Der nævnes som f.eks. salmonella, æg fra bændelorm fra kvæg, kartoffelcystnematodes 

og en række vira. Der står” 

 

 “that the treatment processes listed in section 5.6.3 [of the Code] will significantly reduce the 

potential health hazard posed by the first three types and that of many of the viruses, which 

can be present in sludge”.  

 

Det forstås indirekte, at behandlingen af spildevandsslam, f.eks. anaerob udrådning (se afsnit 

6.6.3) vil reducere patogener betydeligt og effektivt hygiejnisere slammet. 

 

6.6.3.2 Karantænekrav 

Behandlet slam til jordbrugsformål må ikke anvendes, hvis:  

 

  pH-værdien i jorden er under 5, eller 

 Jorden skal bruges til at dyrke eller høste frugt eller grøntsager (frugttræer undtaget), eller 

 Kvaliteten af jorden eller overflade- og grundvand vil blive belastet.  

 

Efter spildevandsslam er udbragt på jorden, skal der gå 3 uger efter udbringningen, før der må 

gå græssende dyr på arealet. Der må ikke spredes spildevandsslam i op til 10 måneder, før 

der skal høstes frugt eller grøntsager, der har direkte kontakt med jorden.  

 

Hvis der tidligere er spredt spildevandsslam på jorden af andre end producenter af spilde-

vandsslam eller på vegne af producenten, skal jordejeren levere følgende informationer til 

miljømyndighederne:  

(a) adresse og hvilket areal der er tale om;  

(b) dato for udspredning af slammet:  

(c) mængde udspredt slam;  

(d) navn og adresse på leverandøren og den leverede mængde slam. 

 

Hvis koncentrationen af nogle af parametrene i tabel 6.6.7.3 er overskredet i jorden, eller hvis 

de angivne parametre vil blive overskredet som følge af udspredningen, må operatøren ikke 

anvende slammet på det stykke jord, ej heller sælge jorden eller sælge afgrøder dyrket på 

jorden.  

 

6.6.3.3 Andet 

Spildevandsslam, behandlet af vand- og spildevandsvirksomheder (WaSC’s) og på samme 

lokation som renseanlægget, er undtaget fra reglerne i Controlled Waste Regulations 2012. 

Dette gør sig gældende for størstedelen af slammet (i 2011 var det for 60-70 % af den samle-

de mængde spildevandsslam) (OFWAT, 2015). Det diskuteres i øjeblikket, hvorvidt slambe-

handling på renseanlæggene er omfattet af Urban Waste Water Treatment Directive eller IED. 

Generelt er reguleringskravene for WaSC’s lavere end for andre. 
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Hvor undtagelserne vedrørende transport ikke finder anvendelse, skal producenterne opfylde 

Miljøbeskyttelsesloven (Duty of Care). Transport af spildevandsslam må kun ske i registererede 

køretøjer og ved udfyldelse af ”duty of care waste-transfer notes” ved modtagelsen af slammet. 

 

6.6.3.4 Krav til anvendelsen 

Anvendelsen af behandlet spildevandsslam til jordbrugsformål er omfattet af Code of Practice, 

Sewages Sludge Matrix og for landmænd ”Single Payment System” (eller Woodland Grant 

Scheme) samt vejledningen til krydsoverensstemmelse (Cross Complieance). Anvendelse af 

behandlet slam skal overholde grænseværdierne for forurenende stoffer (som f.eks. tungmetal-

ler), pH og næringsstofindhold (se afsnit 6.6.3.7 om jordkvalitet). Der gøres opmærksom på, at 

disse krav kan blive ændret som nævnt i afsnit 6.6.2.5. Andre oganiske affaldstyper, som f.eks. 

husdyrgødning er omfattet af anden lovgivning og systemer.  

  

Vejledningen i Cross Compliance sigter mod at sikre, at spildevandsslam anvendt til jordbrugs-

formål ikke udgør en risiko for menneskers, dyrs og planters sundhed og ikke har en negativ 

effekt på jordkvaliteten. Vejledningen giver også råd om praktiske aspekter vedrørende anven-

delse af biogødninger som f.eks. randzoner: 

 

 Anvend ikke kvælstofgødning tættere end 2 m på overfladevand 

 Anvend ikke organisk husdyrgødning tættere end 50 m på kilder, brønde eller vandboringer, 

og  

 Anvend ikke organisk husdyrgødning (inklusiv spildevandsslam) tættere end 10 m på overfla-

devand. Dette kan dog reduceres til 6 m, hvis det behandlede slam udspredes med præcisi-

onsudstyr som f.eks. en (gylle)nedfælder. 

 

Landmænd registeret under Single Payment System er begrænset ift. hvor store mængder 

slam, de må sprede ud, og hvornår de må sprede det. Bufferzonerne kan endvidere variere ved 

slamanvendelsen, hvis området anvendes af ynglende fugle og er artsrige semi-naturlige 

græsningsarealer. Området kan blive omfattet af visse restriktioner under landbrugs-

miljøordningen og have status af beskyttelsesområde, hvor mindre end 12,5 tons må spredes 

mellem 1. juni og 31. oktober eller være omfattet af særlige beskyttelsesområder for grundvand 

(Nitrate Vulnerable Zones). 

 

6.6.3.5 Typer af områder ift. kvalitet og behandling 

Reglerne om anvendelse af spildevandsslam blev ændret i 1990, så de kun omfatter anvendel-

sen i landbruget, og dyrkningsrestriktionerne blev præciseret, så de udelukkende gælder for 

arealer, hvor tungmetalindholdet i jorden overskrider de tilladte niveauer (afsnit 6.6.3.4). Safe 

Sludge Matrixen vejleder landmænd i forhold til hvilken type spildevandsslam, der må anvendes 

til dyrkning af forskellige afgrøder. Matrixen er vist i figur 6.6.3.5. 
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Figur 6.6.3.5. The Safe Sludge Matrix (uddrag fra The Safe Sludge Matrix guide) 

 

 

Key 

 All applications must comply with the Sludge (Use in Agriculture) Regulations and DEFRA 

Code of Practice for Agricultural Use of Sewage Sludge. 

 Applications not allowed (except where stated conditions apply)  

 

Det skal bemærkes, at ”The Safe Sludge Matrix guide” pt. er under revision, hvorfor matrix-

figuren kan blive ændret i fremtiden. 

 

6.6.3.6 Doseringskrav (næringsstoffer, tørstof, mængder mv.) 

Lovgivningen vedrørende doseringskrav suppleres af kravene i Code of Practice, som angiver 

de tilladelige mængder behandlet spildevandsslam, der må anvendes (se afsnit 6.6.3.7). Code 

of Practice danner præcedens, men de aktuelle grænseværdier vil måske, som før nævnt, 

blive ændret. 

 

6.6.3.7 Jordkvalitet 

Formålet med lovgivningen er at beskytte og forbedre jordkvaliteten. Grænseværdierne, som 

bruges til at måle jordkvaliteten, varierer. Lovgivningen, der blev introduceret i 1989 (ændret i 

1990), omfattede grænseværdier for tungmetaller i jorden. I 1996, da Code of Practice blev 

publiceret, blev værdierne for zink modificeret (til en generelt lavere værdi). Den maksimalt 

tilladte koncentration fremgår af tabel 6.6.3.7.  

 

Reglerne og Code of Practice omfatter krav om prøvetagning af landbrugsjord for at undersø-

ge, om anvendelse af f.eks. behandlet spildevandsslam vil udgøre en miljømæssig risiko. 

Jorden analyseres for pH, næringsstofstatus og indhold af potentielle forurenende stoffer (pri-

mært tungmetaller). Der tages jordprøver i 15 eller 25 cm dybde. Prøverne skal være repræ-

sentative, og mindst én prøve skal tages for hver 5. ha af jordarealet. Lovgivningen stiller krav 

om, at prøven skal tages i 25 cm dybde, men den normale dyrkningsdybde er 20 cm, og det er 

almindelig landbrugspraksis, at prøven tages i 15 cm dybde med undtagelse af græsningsare-

aler, hvor prøven tages i 7,5 cm dybde.  
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Tabel 6.6.3.7  Maksimalt tilladte koncentrationer af forurenende stoffer I jord efter anven-

delse af behandlet spildevandsslam
1
 

 

Parameter Maximal tilladelige koncentration (mg/kg TS) i for-

hold til pH i jord 

Maximal tilladt gennem-

snitlige årlig rate for til-

førsel over en 10 årig 

periode (kg/ha) 

Jord pH 5.0 to <5.5 5.5 to <6.0 6.0 to 7.0 >7.0  

Kobber 80 100 135 200 7.5 

Nikkel 50 60 75 110 3 

Zink 200 200 200 300 15 

 For pH 5.0 og derover  

Arsen 50 0.7 

Cadmium 3 0.15 

Chrom 400 15 

Fluorid 500 20 

Bly 300 15 

Kviksølv 1 0.1 

Molybdæn 4 0.2 

Selen
 

3 0.15 

Fodnote 

De tilladte koncentrationer af zink, kopper, cadmium og bly er foreløbige. 

 

Separate værdier for jord under græsdyrkning ses i tabel 6.6.3.8. 

 

 

Tabel 6.6.3.8 Maksimalt tilladte koncentrationer af forurenende stoffer i jord efter anven-

delse af behandlet spildevandsslam
1
 

 

Parameter  Maximal tilladt koncentration (mg/kg af TS)  

i følge pH i jorden 

Jord pH 5.0 to <5.5 5.5 to <6.0 6.0 to 7.0 >7.0 

Kobber 130 170 225 330 

Nikkel 80 100 125 180 

Zink 200 200 200 300 

 For pH 5.0 og derover 

Arsen 50 

Cadmium 3 

Chrom 600 

Fluorid 500 

Bly 300 

Kviksølv 1.5 

Molybdæn 4 

Selen
 

5 
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Ved den årlige SETAC Europa conference I 2016
49

 (afsnit 6.6.2.5) blev potentielle nye æn-

dringer præsenteret. De foreslåede grænseværdier er baseret på REACH’s metode til risiko-

vurdering af den beregnede nuleffektkoncentration af miljøfaren af kemikalier ved afledning 

(PNEC). Det er sandsynligt, at de vil blive tilpasset til den økologiske risikovurdering (EA, 

2008), hvor der er taget hensyn til baggrundskoncentrationerne for tungmetaller i jord i tillæg til 

PNEC (”ekstra risiko” tilgang). Der gives en indikation på værdierne i ”the Environment Agency 

Road Testing of ‘Trigger Values’ for Assessing Site Specific Soil Quality” Phase 1 – Metals 

(EA, 2008)
50

, selvom disse værdier kan være opdateret som følge af senere vurderinger af 

tungmetaller i REACH lovgivningen (f.eks. kan nye data være blevet evalueret siden 2008).  

 

6.6.3.8 Frivillige ordninger 

Det nye Biosolids Assurance Scheme (BAS), som er undervejs, udarbejdes af Water UK med 

konsultationer fra industrielle eksperter. BAS sikrer, at der er overensstemmelse med alle 

aspekter af behandling og genanvendelse af biosolids (f.eks. behandlet spildevandsslam) til 

jordbrugsformål
51

  

 

For kompost og afgasset biomasse har WRAP finansieret en offentlig tilgængelig Specifikation 

100 (BSI PAS 100), som er udarbejdet i samarbejde med Association for Organics Recycling 

(AFOR). Spildevandsslam er dog ikke inkluderet i PAS 110 (compost)
52

 eller PAS 120 (afgas-

set biomasse)
53

. Kun kildesorterede organiske affaldstyper er omfattet, og spildevandsslam 

betragtes ikke som kildesorteret. 

 

  

                                                           
49

 Conference website is: http://nantes.setac.eu/?contentid=851 

50
 Environment Agency (2008). Road Testing of ‘Trigger Values’ for Assessing Site Specific Soil Quality. Phase 1 – Metals (correspond-

ing to Science Report SC 050054SR1). 

50
 Defra (1996). The Code of Practice for Agricultural Use of Sewage Sludge. 

50
 Conference website is: http://nantes.setac.eu/?contentid=851 

50
 Environment Agency (2008). Road Testing of ‘Trigger Values’ for Assessing Site Specific Soil Quality. Phase 1 – Metals (correspond-

ing to Science Report SC 050054SR1). 

 

51
 http://www.4r-group.co.uk/news_article,54.html#sthash.AOXWdGgK.dpuf 

 

52
 http://www.wrap.org.uk/content/bsi-pas-100-producing-quality-compost  

 

53
 http://www.wrap.org.uk/content/bsi-pas-110-producing-quality-anaerobic-digestate  

 

http://www.wrap.org.uk/content/bsi-pas-100-producing-quality-compost
http://www.wrap.org.uk/content/bsi-pas-110-producing-quality-anaerobic-digestate
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7. Sammenligning af de 
danske anvendelseskriterier 
med de omkringliggende  
nabolande 

Som det fremgår af gennemgangen af Danmark’s nabolandenes regler for anvendelse af spil-

devandsslam til jordbrugsformål, er det meget forskelligt fra land til land, hvordan EU’s slamdi-

rektiv er blevet implementeret, det lovgivningsmæssige ophæng og hvilke yderligere krav, lan-

dene har indført ud over EU’s slamdirektiv. I Finland og Tyskland betragtes spildevandsslam til 

jordbrugsformål som en biogødning og skal derfor også overholde gødningsreglerne på områ-

det. 

 

I det efterfølgende sammenlignes landenes regler med fokus på grænseværdier, hygiejne og 

karantænekrav, krav til fysiske urenheder, med særligt fokus på plast, anvendelseskriterier 

samt eventuelle frivillige ordninger, som supplerer lovgivningen. 

 

 

7.1 Krav til behandling 
Alle lande stiller krav om, at spildevandsslammet skal være prøvetaget, inden det leveres fra 

renseanlægget til brugeren. Spildevandsslammet skal generelt være behandlet f.eks. ved anae-

rob udrådning, kalkstabilisering, lagring eller tilsvarende, før det må anvendes til jordbrugsfor-

mål. 

 

Hvis spildevandsslammet viderebehandles fra renseanlægget f.eks. ved kompostering eller til 

biogasproduktion, hvor det blandes med andre organiske fraktioner, er det kun Danmark, der 

stiller krav om, at slammet prøvetages, før det tilføres behandlingsanlægget. 

 

 

7.2 Grænseværdier for tungmetaller 
Grænseværdierne for tungmetaller i spildevandsslam, fordelt på nabolandene og sammenlignet 

med grænseværdierne i Danmark og i EU’s slamdirektiv, er angivet i tabel 7.2. De engelske 

grænseværdier er ikke umiddelbart sammenlignelige med de øvrige landes, da de beregnes i 

forhold til mængden af tilladeligt indhold af tungmetal pr ha pr. år, hvorfor de ikke er medtaget i 

tabellen. 
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Tabel 7.2 Gældende grænseværdier for tungmetaller (mg/kg TS) 

 

Tungmetal EU’s 

slamdirektiv 

Danmark Norge
1
 

kl.0-III 

Sverige
2 

Finland Tyskland
3 

Cadmium 20-40 0,8 0,4-5 2 (1) 1,5 10 (1,5) 

Kobber
 

1000-1750 1.000 50-1000 600 600 800 (900) 

Nikkel
 

300-400 30 20-80 50 (40) 100 200 (80) 

Bly  750-1200 120 40-200 100 (35) 100 900 (150) 

Zink
 

2500-4000 4.000 150-1500 800 1500 2.500 

(5.000) 

Kviksølv 16-45 0,8 0,2-5 2,5 (1) 1 8 (1,0) 

Chrom - 100 50-150 100 (60) 300 900 (2) 

Arsen     25 (40) 

1:I Norge er der 4 klasser (kvaliteter) af spildevandsslam med hver deres sæt grænseværdier. I tabellen er 

rækkevidden mellem klasse 0 og klasse III angivet. 

2: I Sverige er der foreslået nye skærpede grænseværdier, som fremgår i parantesen efter den gældende 

grænseværdi. 

3: I Tyskland skal spildevandsslam også opfylde grænseværdierne for tungmetaller i Gødningsbekendtgø-

relsen. Disse grænseværdier fremgår i parantesen efter den gældende grænseværdi. 

 

Som det ses af tabellen, ligger de danske grænseværdier for tungmetaller overordnet på linje 

med grænseværdierne i Sverige og Norge (for kl. 0-I slam). De tyske grænseværdier er en 

smule lempeligere, særligt for cadmium, nikkel, bly, kviksølv og chrom. 

 

Det skal dog bemærkes, at for kobber og zink er de danske grænseværdier meget lempelige i 

forhold til de andre landes. Kun Tyskland har grænseværdier for kobber og zink, der er på linje 

med de danske. For bly og chrom er de danske grænseværdier lempeligere, hvis der sam-

menlignes med Sverige’s udkast til skærpede værdier og særligt Norge’s klasse 0 slam. 

 

 

7.3 Grænseværdier for miljøfremmede stoffer 
Nedenstående tabel 7.3 viser hvilke lande, der har fastsat grænseværdier for miljøfremmede 

stoffer og hvilke stoffer, der er valgt. Det skal bemærkes, at der i EU’s slamdirektiv ikke er 

fastsat grænseværdier til miljøfremmede stoffer, hvorfor der er tale om krav, der ligger ud over 

EU lovgivningen.  
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Tabel 7.3 Gældende grænseværdier for miljøfremmede stoffer (mg/kg TS) 

 

Miljøfrem. 

stoffer  

EU’s  

Slam-

direktiv 

Danmark Norge Sverige
3 

Finland Tyskland
4 

England 

LAS - 1.300 -  - - - 

∑ PAH - 3 - 3
2 

- - - 

DEHP - 50 -  - - - 

NPE - 10 - 50
2 

- - - 

PCB 

PCB7 

- 0,4
1 

- 0,4
2 

(0,06) 

- 0,2 - 

PCDD/PCDF 

(Dioxin) 

- - -  

(20) 

- 100  

(30) 

- 

AOX - - - - - 500  - 

Sølv    (5)    

PFOS    (0,07)  (0,1)  

Klorparaffiner    (4)    

BDE-209    (0,7)    

1: Vejledende grænseværdi for PCB, Miljøstyrelsen. 

2: Vejledende riktvärden, Sverige. 

3: Sverige har foreslået, at indføre yderligere grænseværdier (2015), som fremgår af paranteserne. 

4: I Tyskland skal slammet også opfylde krav til miljøfremmede stoffer i Gødningsbekendtgørelsen, som 

fremgår af paranteserne. 

 

Som det fremgår af tabellen, er det kun Danmark, Sverige og Tyskland, der på nuværende 

tidspunkt har indført grænseværdier for miljøfremmede stoffer. De svenske værdier er dog kun 

vejledende. Danmark og Sverige har i dag fokus på PAH, NPE og PCB, men Sverige overvejer 

dog at fastsætte yderligere grænseværdier for en række andre stoffer som f.eks. sølv, PFOS og 

BDE-209 (flammehæmmer). Tyskland har fastsat grænseværdier for andre stoffer som f.eks. 

dioxin, AOX og PFOS (gødningsregler).  

 

 

7.4 Hygiejne-/behandlingsrestriktioner, herunder karantæner 
mv. 

Alle landene har indført krav om hygiejnisering af spildevandsslammet før anvendelse. Hygiej-

nisering kan foregå ved brug af forskellige metoder, og alle landene nævner metoder som f.eks. 

kompostering, anaerob udrådning/bioafgasning, kalkstabilisering, langtidslagring mv. Der opstil-

les generelt behandlingskriterier som f.eks. temperaturer, opholdstider, pH-værdi mv., som skal 

være opfyldt. Behandlingskriterierne har bl.a. til formål at sikre, at slammet er hygiejniseret, og 

indeholdet af patogener og andre smitsomme organismer er reduceret. Nedenstående tabel 7.4 

viser landenes krav til pathogener mv. sammenlignet med danske krav. 
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Tabel 7.4. Krav til patogener mv. i spildevandsslam 

 

Parameter Danmark
1 

Sverige Norge Finland Tyskland
2 

England
3 

Salmonella Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen (50 g 

prøve) 

 

Parasitæg   Ingen    

E-Coli <100 CFU/g 

VV 

  1000 CFU/g   

Enterokokker <100 CFU/g 

VV 

     

Rod rådsvamp    Ingen   

Termotolerante 

koliforme bak-

terier 

  <2500 g 

TS 

   

Ukrudtsfrø    Max. 5/l   

1: Ved kontrolleret hygiejnisering 

2: Tyskland stiller krav om, at der ikke må påvises sygdomsfremkaldende mikroorganismer (patogener)  

3: England har ikke specifikke krav til patogener, men kræver behandling af slammet, som f.eks. anaerob 

udrådning, lagring mv. ,som vil reducere indholdet af patogener. 

 

Alle landene opstiller generelt anvendelseskriterier, som bl.a. indeholder forbud mod anven-

delse på marker, hvor der f.eks. dyrkes fortærbare afgrøder (afgrøder der spises rå), græs-

ningsarealer, rekreative områder, naturområder, parker og/eller drikkevandområder. Der er 

generelt også indført karantæneperioder for, hvornår der igen må dyrkes f.eks. fortærbare 

afgrøder. 

 

 

7.5 Krav til fysiske urenheder 
Ikke alle lande har fastsat krav til indholdet af fysiske urenheder i reglerne for anvendelse af 

spildevandsslam til jordbrugsformål. Nogle af landene har fastsat krav til fysiske urenheder i 

de frivillige aftaler. Nedenstående tabel 7.5 viser hvilke lande, der har fast krav til fysiske uren-

heder i lovgivningen og hvilke lande, der har krav i de frivillige ordninger.  
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Tabelel 7.5. Krav til fysiske urenheder 

 

Land Krav i lovgivning Krav i frivillig ordning 

Danmark Nej  Nej  

Sverige Nej  Ja SPCR 120 og 152 
1
  

Plast, glas, metal, komposit (2 mm):  

max 0,5 vægt-% af TS 

Plast: max 20 cm
2
/kg års gennemsnit og 

max 40 cm
2
/kg i enkelt prøve 

Norge Ja Plast, glas, metal (4 mm) max 

0,5 vægt % af TS  

  

Finland Ja Gødningsbek.: 

Glas, plast, metal, knogler, 

sten: max. 0,5 % faktisk vægt 

  

Tyskland Ja Gødningsbek:  

Sten (10 mm): 5 % af TS 

Papir, pap, glas, metal, hård 

plast (2 mm): 0,4 % af TS 

Ikke nedbrydeligt plast (2 mm): 

0,1 % af TS 

  

England Nej  Ja PAS 110
1
:  

Glas, metal, plast og menneskeskabte 

materialer (2 mm): 0,5 % vægt % af TS 

Sten: 8 % af TS 

EU Nej    

European 

Compost 

Network 

  Ja Max 0,5 vægt-% af TS 

1: Spildevandsslam er ikke omfattet af SPCR 120 og 152 og PAS 110. 

 

Som det ses af tabellen, har Norge, Finland og Tyskland fastsat grænseværdier til det maksi-

male indhold af fysiske urenheder i spildevandsslam, der anvendes til jordbrugformål. Både 

Finland og Tyskland har fastsat kravene i deres gødningsregler, da spildevandsslam bl.a. regu-

leres herigennem. I både Sverige og England er der fastsat krav til fysiske urenheder i frivillige 

certificeringsordninger for kompost og afgasset biomasse. I begge lande er der stor tilslutning til 

certificeringsordningerne, hvor størstedelen af den producerede organiske gødning er certifice-

ret. Spildevandsslam er dog ikke et godkendt inputmateriale under hverken SPCR-

certificeringsordningen eller PAS 110. Danmark har ikke fastsat krav til fysiske urenheder i 

spildevandsslam.  

 

Der er generelt overensstemmelse mellem landene til at fastsætte et krav på 0,5 vægt % af TS. 

Hvilke fraktioner, der indgår som en urenhed, varierer lidt, men som minimum er det plast, me-

tal og glas. Tyskland har også papir og pap med, og Finland og England har sten med. 

 

 

7.6 Krav til mikroplast 
Ingen af landene har fastsat krav til indholdet af mikroplast i spildevandsslam, men plasturen-

heder indgår generelt i krav om fysiske urenheder jf. tabel 7.5. Mikroplast er dog et område, 

som har fået stor opmærksomhed i de senere år. Det er dog et område, hvor der er meget lidt 

viden om problemets omfang og effekt på miljøet.  
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Der er udarbejdet et svensk litteraturstudie, som konkluderede, at der manglede data og viden 

på området, mens et tysk studie viser, at indholdet af mikroplastpartikler i udledt spildevand og 

spildevandsslam er nogenlunde i samme størrelsesorden. Endvidere varierer mængden af 

mikroplastpartikler en del. I Norge forventes det, at der gennemføres en kortlægning af mikro-

plast i spildevandsslam i 2017, og i England har Parliamentery Commons Select Committee 

anbefalet, at Regeringen og DEFRA samarbejder med vandorganisationer og –virksomheder 

med henblik på at overvåge og reducere forureningen af mikroplast.  

 

 

7.7 Krav til anvendelse på forskellige jordtyper/områdetyper 
Som nævnt under afsnit 7.4 stiller alle landene krav om behandling, herunder hygiejnisering af 

spildevandsslammet samt fastlægger restriktioner i forhold anvendelse af slammet på forskel-

lige typer afgrøder og jorde.  

 

Herover har Norge fastlagt anvendelsesrestriktioner for jordbrug, private have og parker samt 

grøntarealer alt efter, hvilken klasse (kvalitet og behandling) spildevandsslammet opfylder. I 

Finland er der forbud mod at anvende spildevandsslam på snedækkede, frosne, våde jorde 

eller jorde der konstant oversvømmes. Endvidere må der ikke spredes spildevandsslam fra 15. 

oktober til 15. april. I England er der i Safe Sludge Matrix ligeledes opstillet en række anven-

delsesrestriktioner. I Danmark er der i slambekendtgørelsens bilag 3 også fastsat restriktioner 

for anvendelsen af spildevandsslammet på forskellige jordtyper/arealer i forhold til, hvilken 

behandling/hygiejniesering det har fået. 

 

 

7.8 Doseringskrav 
Alle landene stiller krav til hvor store mængder slam, der maksimalt må udbringes, men der er 

store forskelle på, hvordan doseringskravene reguleres. I Sverige og Finland reguleres dose-

ringskravene gennem indholdet af fosfor og kvælstof, som er tilsvarende for Danmark. I Sveri-

ge må der f.eks. doseres 150 kg kvælstof/ha/år og i Finland er det 170 kg kvælstof/ha/år 

(samme krav som i Danmark). For fosfordoseringen må der maksimalt tilføres 80 kg/ha/år i 

Finland, mens doseringsmængden i Sverige afhænger af markens fosforindhold (P-AL). For 

fosforklasse I og II må der doseres 35 kg/ha beregnet som årsgennemsnit og 22 kg/ha for 

klasse III-V.  

   

I Norge og Tyskland er doseringskravet fastsat som en maksimal mængde/areal/år. I Norge 

afhænger doseringen af spildevandsslammets kvalitet i forhold til arealtype. Kravet stilles 

enten som en maksimal mængde (tons) pr dekar (10 ha) eller som et maksimalt lag slam, som 

skal nedmuldes. I Tyskland kan maksimalt udbringes 5 tons slam pr. ha pr år, beregnet som et 

gennemsnit på 3 år. For slamkompost kan der udbringes 10 tons slam pr. ha pr år, beregnet 

som et gennemsnit på 3 år. 

 

Det bør bemærkes, at Tyskland i det nye udkast til regulering af spildevandsslam vil indføre et 

krav om at genindvinde fosfor fra spildevandsslam og slamaske. Genindvindingen af fosfor på 

de større anlæg (mere end 50.000 PE) vil bl.a. kunne ske ved monoforbrænding og efterføl-

gende genindvinding af fosfor fra aske. Hvis fosforen udvindes fra slamaske, stilles der er krav 

om, at 80 % af fosforen genindvindes. Det vurderes, at mængden af det slam, hvorfra fosforen 

skal genindvindes, vil udgøre ca. 70 % af den totale producerede mængde spildevandsslam 

 

I England er jordens kvalitet (indhold af tungmetaller) afgørende for hvor store mængder spil-

devandsslam, der må udbringes.  
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7.9 Jordkvalitetskriterier 
Alle landene opstiller kriterier for jordens kvalitet i forbindelse med udbringning af spildevands-

slam. I tabel 7.9 ses de forskellige landes jordkvalitetskriterier i forhold til de danske og EU’s 

slamdirektiv. 

 

Tabel 7.9. Jordkvalitetskriterier (indhold af tungmetaller i jord mg/kg TS) 

 

Parameter EU DK Sverige Norge Finland Tyskland UK
1 

Cadmium 1-3 0,5 0,4 1 0,5 1,5 3 

Kviksølv 1-1,5 0,5 0,3 1 1 1 1 

Kobber 50-140 40 40 50 100 60 80-200 

Nikkel 30-75 15 30 30 60 50 50-110 

Bly 50-300 40 40 50 60 100 300 

Zink 150-300 100 100 150 150 200 200-300 

Chrom - 30 50 100 200 100 400 

Arsen -  - - 25 - 50 

1: De engelske jordkvalitetskriterier er efter udbringning af spildevandsslam, og hvor der er et interval, er 

grænseværdier afhængig af jorden pH-værdi. 

 

 

7.10 Frivillige ordninger 
Af de undersøgte lande er det reelt kun Sverige, der har en privat frivillig certificeringsordning 

for spildevandsslam fra renseanlæg. Både Tyskland og England har frivillige certificeringsord-

ninger for kompost og afgasset biomasse. I de engelske ordninger er spildevandsslam ikke 

tilladt at bruge som inputmateriale og er derfor ikke omfattet af ordningerne. I den tyske kom-

postordning er spildevandsslam tilladt, men ikke tilladt i ordningen for afgasset biomasse.  

 

De frivillige ordninger fremgår af nedenstående tabel 7.10.  

 

Tabel 7.10. Frivillige ordninger for organisk affald til jordbrugsformål i de undersøgte 

lande 

 

Lande  Har frivillige ordninger Har ikke frivillige ordninger 

Danmark  Nej 

Sverige Ja: REVAQ, SPCR 120  

Norge  Nej 

Finland  Nej 

Tyskland Ja: RAL, BGK   

England Ja: BAS, PAS 100 og PAS 110  
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8. Vurdering af de danske krav 
ift. nabolandenes krav  

8.1 Vurdering af, om de nuværende danske krav stadig er 
tilstrækkelige 

Overordnet set vurderes det, at de nuværende danske krav generelt stadig er tilstrækkelige for 

så vidt angår krav til kvalitet, behandling og anvendelse. Der er naturligvis en lang række for-

skelle i, hvordan landene administrerer reglerne og under hvilke ressort, men ser man på de 

væsentligste krav, som f.eks. grænseværdier for tungmetaller og miljøfremmede stoffer, hygi-

ejniseringsrestriktioner og arealbegrænsninger, doseringsbegrænsninger og jordkvalitetskrite-

rier, så ligger de danske regler stadig på niveau og på visse områder over niveau i forhold til 

vores nabolande. 

 

 

8.2 Vurdering af behovet for at indføre nye grænseværdier 
eller skærpede krav til tungmetaller og miljøfremmede 
stoffer 

Sammenligningen af landenes grænseværdier for tungmetaller viser, at for kobber og zink er 

de danske grænseværdier mere lempelige i forhold til de andre lande for så vidt angår kobber 

og zink  (Cu 1.000 mg/kg TS og Zn 4.000 mg/kg TS, hvor spredningen mellem de andre lande 

er Cu 50-800 mg/kg TS og Zn 150-2.500 mg/kg TS). Kun Tyskland har grænseværdier for 

kobber og zink, der er på linje med de danske. 

 

For bly og chrom er de danske grænseværdier også en smule mere lempelige med hhv. 120 

mg/kg TS for bly og 100 mg/kg TS for chrom, hvis der sammenlignes med Sverige’s udkast til 

nye skærpede værdier for bly på 35 mg/kg TS og chrom på 60 mg/kg TS og særligt Norge’s 

klasse 0 slam med værdier for bly på 40 mg/kg TS og chrom 50 mg/kg TS. 

 

I Orientering fra Miljøstyrelsen, nr. 5 2004 fremgår det, at det vægtede gennemsnitlige indhold 

af kobber, zink, bly og chrom i spildevandsslam er hhv. 241, 733, 46,7 og 27,6 mg/kg TS. 

Dette indikerer, at det danske spildevandsslam stadig ville kunne opfylde f.eks. det svenske 

udkast til grænseværdier for kobber på 600 mg/kg TS, zink på 800 mg/kg TS, bly på 35 mg/kg 

og crom på 60 mg/kg TS. 

 

Det kan derfor diskuteres, om der er behov for at skærpe de danske grænseværdier for kob-

ber, zink, bly og chrom, så de kommer på linje med de ovennævnte svenske grænseværdier. 

 

Der er ikke fastlagt grænseværdier for miljøfremmede stoffer i EU’s slamdirektiv, og Danmark 

er blandt nogle af de (få) medlemslande, der har indført grænseværdier for udvalgte miljø-

fremmede stoffer (LAS, PAH, NPE, DEHP samt en vejledende værdi for PCB). Kun Tyskland 

har ligesom Danmark indført grænseværdier for miljøfremmede stoffer (PCB, dioxin, AOX og 

PFOS). Sverige har valgt at indføre vejledende værdier for nogle af de samme parametre som 

Danmark, nemlig PAH, NPE og PCB. Det forventes dog, at de svenske krav til miljøfremmede 

stoffer bliver udvidet og skærpet med grænseværdier for dioxin, sølv, PFOS, klorparaffiner og 

BDE-209 (bromerede flammehæmmere), når udkastet til de nye regler bliver vedtaget. Hvor-

når det sker, vides endnu ikke.   

 

Der har i de senere år særligt været fokus på PFOS/PFOA og bromerede flammehæmmere. 

EU Kommissionen undersøgte f.eks. i forbindelse med udarbejdelse af End-of-Waste kriterier-
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 indholdet af miljøfremmede stoffer i bl.a. spildevands-

slam, men fandt ikke, at der var grundlag for at indføre grænseværdier for miljøfremmede stof-

fer, da koncentrationerne generelt var lave, og at anvendelsen af nogle af stofferne i produkter 

f.eks. PFOS generelt var ved at blive udfaset. 

 

Miljøstyrelsen har bl.a. undersøgt disse stoffer samt muskstoffer i spildevandsslam  til jord-

brugsformål
55

. Undersøgelsen konkluderede generelt, at koncentrationerne af de førnævnte 

stoffer i spildevandsslam generelt var meget lave på nær PFOS/PFOA, som lå på grænsen af 

EU’s anbefalinger. 

 

Det kan på den baggrund overvejes, om der evt. skal indføres en grænseværdi for PFOS 

(svensk kommende krav er 0,07 mg/kg TS og tysk kommende krav er 0,1 mg/kg TS). 

 

 

8.3 Vurdering af behovet for andre krav eller restriktioner for 
anvendelse af spildevandsslam til jordbrugsformål 

Udover krav til tungmetaller og miljøfremmede stoffer har nogle af landene indført krav til 

mængden af fysiske urenheder, som f.eks. plast, glas, metal og sten. Der har det sidste års tid 

været stor fokus på fysiske urenheder i organiske affald fra husholdninger og servicesektoren til 

brug i biogasanlæg, og der er eksempler på, at fysiske urenheder i det organiske affald kan 

begrænse mulighederne for genanvendelse af spildevandsslammet.  

 

Finland, Tyskland og Norge har fastsat vægtbaserede krav til fysiske urenheder i spildevands-

slam. Norge og Tyskland har en grænseværdi på 0,5 vægt-% af TS, mens det finske krav er 0,5 

% af den faktiske vægt. England og Sverige har ikke indført lovgivningskrav til fysiske urenhe-

der i spildevandslam, men begge lande har frivillige certificeringsordninger for afgasset biomas-

se og kompost, hvor der kan findes krav til fysiske urenheder, men spildevandsslam er ikke et 

godkendt inputmateriale, hvorfor kravet til fysiske urenheder ikke berører slam til jordbrugsfor-

mål. 

 

Danmark har ikke indført krav til fysiske urenheder i spildevandsslam, men set i lyset af at 

mængden af urenheder kan være en begrænsende faktor for genanvendelsen af slammet til 

jordbrugsformål, kan det være relevant at indføre krav til fysiske urenheder i spildevandsslam til 

jordbrugsformål. Et relevant krav kan være 0,5 vægt-% af TS.  

 

Det skal dog bemærkes, at der mangler viden om omfanget af fysiske urenheder i spildevands-

slam, hvorfor det er svært at vurdere, hvor stort et problem fysiske urenheder er. Ingen af lan-

dene har fastsat særskilt krav til indholdet af mikroplast i spildevandsslam, men plasturenheder 

indgår generelt i det vægtbaserede krav om fysiske urenheder. Det kan ikke afvises, at det kan 

være relevant at stille krav til indholdet af mikroplast, men også her mangler der viden og data 

for at kunne vurderer relevansen af et lovgivningsmæssigt krav.  

 

Et andet område, som har fået øget fokus, og som Tyskland har valgt at stille krav til i deres 

udkast til en ny slambekendtgørelse, er genindvinding af fosfor. I Danmark er der stillet mål om 

80 % genanvendelse af fosfor i spildevandsslam i Regeringens Ressourcestrategi
56

. Det kan 

derfor være relevant at følge op på ressourcestrategiens målsætning med krav til genanvendel-

se og genindvinding af fosfor i spildevandsslam. 

 

                                                           
54

 http://ipts.jrc.ec.europa.eu/publications/pub.cfm?id=6869 

55
 http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2012/02/978-87-92779-68-7.pdf 
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 http://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2014/05/978-87-93178-55-7.pdf 
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 Federal Soil Protection and Residual Waste Ordinance 1999: https://www.gesetze-im-

internet.de/bundesrecht/bbodschv/gesamt.pdf 

 Biowaste Ordinance 1998: http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/bioabfv/gesamt.pdf 

 Federal Act for the Protection of Nature: http://www.gesetze-im-internet.de/bnatschg_2009/ 

 Federal Water Act 2009: http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/whg_2009/gesamt.pdf 

 Fertilizer Ordinance 2003: https://www.jurion.de/gesetze/duemv/anlage_2 

 Fertilizer Ordinance 2012: https://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/d_mv_2012/gesamt.pdf 

 Fertilizing Act 2009: http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/d_ngg/gesamt.pdf 

 Fertilization Ordinance 2006: http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/d_v/gesamt.pdf 

 Circular Economy Act 1992: https://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/krwg/gesamt.pdf  

 Richtlinie 86/278/EWG: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=URISERV%3Al28088 

 Drinking Water Ordinance 2001: https://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/trinkwv_2001/gesamt.pdf 

 Verordnung zur Neuordnung der Klärschlammverwertung 2016: 

http://www.bmub.bund.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Abfallwirtschaft/abfklaerv_novelle_entwurf_2

016_bf.pdf  

 

Websites: 

 http://www.umweltbundesamt.de/publikationen/klaerschlammentsorgung-in-bundesrepublik 

 http://www.agrolab.com/de/aktuelles/376-news_kl%C3%A4rschlammverwertung-d%C3%BCmv.html 

 http://www.bmub.bund.de/themen/wasser-abfall-boden/abfallwirtschaft/abfallarten-
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http://www.umweltbundesamt.de/publikationen/klaerschlammentsorgung-in-bundesrepublik
http://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/378/publikationen/sewage_sludge_management_in_germany.pdf
http://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/378/publikationen/sewage_sludge_management_in_germany.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/bimschv_17_2013/BJNR104400013.html
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http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/d_v/gesamt.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=URISERV%3Al28088
https://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/trinkwv_2001/gesamt.pdf
http://www.bmub.bund.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Abfallwirtschaft/abfklaerv_novelle_entwurf_2016_bf.pdf
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Environment Agency (2008). An ecological risk assessment framework for contaminants in soil. Correspond-

ing to Environment Agency Science report SC070009/SR1 
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https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Bioenergi/notat_om_anvendelse_af_digestat_fra_organisk_dagrenovation.p

df  

 

Bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål 
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Miljøstyrelsen 

Haraldsgade 53 

2100 København Ø 

 

www.mst.dk 

 

 

Nabotjek af reglerne om spildevandsslam 

Sverige, Norge, Finland, Tyskland og England 

Formålet med projektet har været at foretage en sammenligning af de regler og krav, 

som stilles til anvendelsen og kvaliteten af spildevandsslam til jordbrugsformål i vores 

nabolande (Sverige, Norge, Finland, Tyskland og England) i forhold til de danske 

regler og krav.  

 

Herudover vurderes det, om der er behov for ændringer i den danske lovgivning som 

f. eks. analysekrav til nye parametre. 

 

Endvidere skal det vurderes, om spildevandsslam håndteres, herunder behandles, 

på en anden måde i vores nabolande f.eks. om der er andre restriktioner på anven-

delsen af spildevandsslam eller om det ikke er tilladt at anvende slam til jordbrugs-

formål. 

 

Gennemgangen viser, at alle lande stiller krav om, at spildevandslammet skal være 

prøvetaget, inden det leveres fra  renseanlægget til brugeren. Spildevandsslammet 

skal generelt være behandlet f.eks. ved anaerob udrådning, kalkstabili-sering, lagring 

eller tilsvarende, før det må anvendes til jordbrugsformål.  

 

Overordnet set vurderes det, at de nuværende danske krav stadig er tilstrækkelige, 

for så vidt angår krav til kvalitet, behandling og anvendelse. 

 


