YTTRANDE
2020-05-24
Miljödepartementet
m.remissvar@regeringskansliet.se
Kopia: annika.lofgren@regeringskansliet.se

Värmö Biogas och biogödseli
Elitutsäde Billeberga AB
Värmö 5610, 26 873 Billeberga

SOU 2020:3 Hållbar slamhantering
Diarienummer M2020/00078/Ke
Sammanfattning

Värmö Biogas och Biogödsel
1. anser att ”Hållbar slamhantering” är en omöjlighet ekologiskt, ekonomiskt och socialt
2. föreslår en radikal omställning av avloppssystem
3. informerar om
 hygienisk insamling av mat- och toalettavfall vid källan
 lokal biologisk upparbetning av förnybart organiskt material
 lokal biologisk rening av grå vatten från hushållen och motsvarande
4. yrkar på att regeringen tillsätter en ny utredning som föreslår nya lagar och regelverk som
styr kommunernas innovationsupphandlingar för hantering av förnybart organiskt material i
syfte att
a. innan 2030 uppnå hållbarhetskraven inom alla sektorer
b. påskynda utfasning av miljöfarliga verksamheter
-----------------------------1) Värmö Biogas och Biogödsel
anser att Hållbar slamhantering är en omöjlighet med tanke på termisk behandling. Syftet
med cirkulär bioekonomi är att alla processer, där förnybar organiskt material ingår, ska
uppnå hållbar materialåtervinning och energieffektivisering.
Motivering till slamhantering:
a. Ekologisk omöjlig: I avloppsvatten blandas mat- och toalettavfall med många olika
kemikalier. Det omöjliggör att på ett hållbart sätt ta vara på alla
växtnäringsäringsämnen, organiska kolstrukturer och mikroorganismer. End-of pipeteknik omöjliggör materialåtervinning och tillvaratagandet av bioenergi som finns i
allt förnybart organiskt material. Förbränning/pyrolys av slam är miljöfarlig
verksamhet.
b. Ekonomiskt omöjlig: Med kostsamma energikrävande processer i avloppsreningsverk
och med kemikalier som likaså kräver energi vid framställning samt ersättning av
växtnäringsämnen som är tillverkade med energikrävande processer är de uppenbart
att energieffektivisering saknas och därmed är kostnaderna för samhället höga.
c. Socialt omöjlig: Nuvarande system för hantering av förnybart organiskt material som
hamnar i avfall och avlopp använder i hela kedjan metoder som är för alla människor
ohygieniska. Avloppsreningsverken har mycket ohälsosam arbetsmiljö.

På bild 1 anges huvuddragen på dagens ohållbara hantering av avfall och avlopp.
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Bild 1: System för hantering av avfall och avloppsvatten i dagens centrala system.
Utsläpp av bioenergi och växtnäringsämnen uppkommer redan i hushållens kök och toaletter och sedan
a) när förnybart organiskt material i avfallet samlas i soptunnor
b) under transporter fortsätter utsläppen som i soptunnorna och det tillkommer utsläpp från avgaser samt
från däck- och vägslitage. Ytterligare störningar utgörs av buller och vibrationer.
c) vid behandling av avfallet genom förbränning, på deponier, i centrala komposterings- och
biogasanläggningar som använder metoder föga anpassade för mikroorganismernas behov
d) i avloppssystemet där urin och fekalier transporteras med vatten
e) i reningsverk vid mekanisk (M), biologisk (B) och kemisk (K) behandling av avloppsvatten
f) vid behandling och lagring av slam
För övrigt:
Kostnader för uppbyggnad och drift är höga. De flesta delar av systemen är baserade på gammaldags filosofi
och föråldrad teknik. Det används mycket energi för att bli av med bioenergi som är bunden i förnybara
organiska strukturer. I reningsverk är användningen av kemikalier kostsamt och bidrar till miljöproblem och
till ökade hälsorisker.
När ska punkter som finns i Januariöverenskommelsen förverkligas?
35. Ekonomiska styrmedel ska användas för att ställa om samhället i miljövänlig riktning.
36. Barnvänliga och hållbara städer
38. Stärk utvecklingen av en resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi. Genomför en bred översyn av
regelverken för återvinning och hantering av avfall och restprodukter
för att främja innovation och företagande i den cirkulära ekonomin….För ökad effektiv hushållsnära
insamling,
39. Förstärka insatser för den biologiska mångfalden.

-------------------------------------------------

2) Värmö Biogas och Biogödsel
föreslår radikal omställning vid hantering av förnybart organiskt material både i avlopps- och
avfallssystem. Det medför positiva effekter för medborgarna i form av lägre kostnader,
bättre hälsa, miljö och klimat. Åskådliggörs i bild 2.

Biologiskt baserade metoder med hjälp av modern teknik, som är anpassad till biologiska
processer i lokala anläggningar, ökar utbytet av biogas och biogödsel, ökar de lokala
arbetstillfällena samt minskar sårbarheten. Lokal hantering minimerar kostnader för
transporter och minskar utsläpp till luft, vatten och mark i jämförelse med vad nuvarande
insamlingssystem medför.
Avloppets rörledningar motsvarar 6 varv kring Jorden (TV4, den 4 april 2019). Pär Dalhielm
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från Svensk Vatten upplyste att satsningar som är 12 miljarder per år uppskattas att stiga till
det dubbla. Medborgarna betalar!? Resurser ska i stället användas för omställning till en
resurseffektivare ekonomi grundad på förnybara råvaror producerade genom en hållbar
användning av ekosystemtjänster från mark och vatten.
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Bild 2: Hållbar hantering av avfall och avloppsvatten i lokala, slutna och hygieniska system. Utsläpp som
orsakar förluster av bioenergi och växtnäringsämnen ska minimeras.
Förklaringar:
GV – Gråvatten (eller BDT vatten = bad, dusch, tvätt) behandlas i lokal biologisk anläggning för
vattenrening i ”Bio H2O”.
FOM – Förnybart Organiskt Material i fast och flytande avfall omvandlas genom metanjäsning, med hjälp av
mikroorganismer i lokala högteknologiska biogasanläggningar, till biogas och biogödsel anpassad till odling.
R – Rester och blandat oorganiskt avfall samt återvinningsbara förpackningar och farligt avfall sorteras i
“Sophuset” för att senare hanteras av specialister inom återanvändning, återvinning, destruktion och
deponering.

Detaljer till förslag för omställning till lokal hållbar hantering av förnybart organiskt material
i avfall och avlopp presenteras i bild 3.
Förnybara Organiska Material
Gråvatten

“Flytande”

“Bio H2O”

“Metanjäsning”

Rent
vatten

Bevattning

“Fasta”

Biogödsel

Restfraktion

“Sophuset”

Återanvända
Biogas Återvinna

Deponi

Bild 3: Hållbar hantering av avfall och avloppsvatten i lokala, slutna och hygieniska system. Gråvatten renat i
”Bio H2O” kan används till bevattning, mm. Förnybar organiskt material omvandlas genom metanjäsning till
biogas och biogödsel anpassad till odling. I “Sophuset” sorteras avfall för att återanvändas, återvinnas, brännas
eller deponeras.
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3) Värmö Biogas och Biogödsel informerar om


hygienisk insamling av mat- och toalettavfall, utan vatten, vid källan.
Toalettavfall består av urin, avföring och toalettpapper och det är ca 438 kg per
person och år. Uppskattningsvis en fjärdedel av matavfallet hamnar i avloppet dvs
ca 25 kg per person och år.
Med mat- och toalettavfall anrikas avloppsvatten med läkemedelsrester. När
djuren medicineras kommer läkemedel in i matresterna. I toalettavfall finns
läkemedel som används både av människan och via förtäring av kött. Med hjälp
av en insamlingstoalett, utan vattenanvändning, får vi ingen kontamination i
vattnet. Den biogödsel som blir efter metanutvinningen, har hög biologisk
aktivitet. Efter nermyllningen av biogödseln i mark, hjälper den biologiska
aktiviteten till att inaktivera läkemedelsresterna.
Rengöringsmedel och andra kemikalier ska förbjudas och likaså plaster
framställda av fossila råvaror. Plaster av biologiska råvaror kan ha både kort och
lång omvandlingstid men vid finmalning är störningen av bioplaster i biogödsel
och i odlade marker obetydlig.
Prototyp och användning av en insamlingstoalett presenteras på
http://biotransform.eu/wp-content/uploads/2015/09/Framtidens-toalett-CCbas-BSRS.pdf och för en insamlingsanordning för köket på http://biotransform.eu/wpcontent/uploads/2015/09/CWF-BAS-2018-sv.pdf.



lokal biologisk upparbetning av förnybart organiskt material, dvs. så nära källan
som möjligt, är nödvändig. För att cirkulär bioekonomi ska fungera måste först
och främst systemen för återvinning av växtnäring till odlade marker förnyas.
Kommunerna ska se till att städernas och tätorternas mat- och toalettavfall
upparbetas med metanjäsning i lokala högteknologiska biogasanläggningar.
Förslag på en innovation för biogasanläggning finns på
http://biotransform.eu/wp-content/uploads/2015/04/Biogasanl%C3%A4ggningOSAD-2019.RS_.pdf.
För att biologisk upparbetning med metanjäsning ska fungera måste mat- och
toalettavfall blandas med torrare material såsom växtavfall eller papper som är
svår att återvinna. Blandningen ska vara väl balanserad för att metanogener ska
kunna omvandla denna resurs till biogas och biogödsel anpassad till odling.
Om alla 10 miljoner personer i Sverige skulle få möjlighet att skapa den rätta
blandningen hade innehållet av bioenergi motsvarat 21 TWh/år. Under
metanjäsning skulle det produceras minst 7 TWh biogas/år och minst lika mycket
bioenergi skulle vara kvar i biogödselns organiska strukturer. Bioenergin som
finns i biogödsel är viktig för markens organismer. Biogödselns kolinlagring
skulle motsvara minst 1,2 miljoner ton koldioxid (CO2) per år.
Dagens förluster av enbart växtnäringsämnen NPK motsvarar vid inköp av
mineralgödsel 965 miljoner SEK/år, varav värdet av kväve (N) utgör 67 %,
fosfor (P) 14 % och kalium (K) 19%. Vid fortsatt ohållbar hantering blir det
morgondagens förluster.

SCB: Utsläpp från kommunala reningsverk efter avrinningsregion och substans. Totala utsläpp, samtliga
regioner 2016.
Tot-P totalfosfor i ton
237
Därav utsläpp vid kust
Tot-P totalfosfor i ton 153
Tot-N totalkväve i ton 15 414
Tot-N totalkväve i ton 8 005
Källa: http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__MI__MI0106/MI0106T01B/
Värmö Biogas och Biogödsel, beslutat Jan Lindberg, föredragande Růžena Svedelius, Birger Sölverud deltagit rsvedelius@hotmail.com

4 (12)

Att enbart återvinna fosfor och använda mycket kostsamma metoder gör att
övriga växtnäringsämnen och mikroorganismer går förlorade. Kolinlagring
är också en viktig faktor som går förlorad eftersom koldioxid avgår.
DETTA ÄR OHÅLLBART!
”Reaktivt kväve” har överskridit planetens hållbara gräns. ”När tröskelvärden
överskrids får detta tydliga följder för mänsklighetens välfärd och försörjning av
livsmedel, vatten och energi.” https://www.wwf.se/ekonomi-och-finans/inomplanetens-granser/. Mer om reaktivt kväve finns på http://biotransform.eu/wpcontent/uploads/2015/03/References-Reactive-Nitrogen-2010-RS.pdf.



lokal biologisk rening av grå vatten från hushållen och motsvarande typer av
avloppsvatten är en redan känd anordning som har används för att biologiskt rena
vatten för kräftodling, fiskodling och i växthussammanhang. Den bygger på
principen med stenkista vilken har ett flertal fack. Grå vatten – utan miljöfarliga
kemikalier - får passera tills alla organiska strukturer omvandlas till organiska
ämnen som fångas i biofilter. På så sätt kan utsläppen bli till råvara för en
biogasanläggning.

4) Värmö Biogas och Biogödsel
yrkar på att regeringen tillsätter en ny utredning som föreslår nya lagar och
regelverk för att fasa ut miljöfarliga verksamheter och ersätter nuvarande lagar. Det
är ohållbart att nuvarande regelverk tillåter och reglerar miljöfarliga verksamheter.
Lagstiftning ska ge vägledning och vara stöd för kommunernas
innovationsupphandlingar för hantering av förnybart organiskt material i syfte att
uppnå både hållbar materialåtervinning och energieffektivisering utan extra
kostnader för medborgare. Därför
a. att innan 2030 uppnå hållbarhetskraven inom alla sektorer
b. att påskynda utfasning av miljöfarliga ämnen och verksamheter i syfte att
uppnå alla 17 hållbarhetsmålen 2030 inom utsatt tid.
Att införa hygienisk insamling av mat- och toalettavfall som lokalt upparbetas tillsammans
med växtavfall till biogas och biogödsel, samt att grå vatten renas lokalt med biologiska
metoder, påverkar positivt 10 av 17 hållbarhetsmålen 2030 direkt och övriga indirekt.
-------------------------------------------Värmö Biogas och Biogödsel
med hänvisning till ovanstående anbefaller att utredningen ska göras om och ”Direktivet”
(sid. 57) ska ändras enligt följande:
Utredningens direktiv anger att spridning av avloppsslam nu bör ska fasas ut och ersättas av
innovativa ”tekniker i biologins tjänst” för
A. Hållbar återvinning av alla växtnäringsämnen
Trots höga kostnader för avfall och avlopp motsvarar förluster av enbart kväve (N)
fosfor (P) och kalium (K) nästan 1 000 miljoner kronor per år.
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Vad kostar markens utarmning av övriga växtnäringsämnen, organisk kol och av
mikroorganismer?
Vad händer med den biologiska mångfalden i marken?
Problem vid utebliven återvinning av växtnäringsämnen, organiskt kol och
mikroorganismer medför:
 kostsam hantering av hushållsavfall och avloppsvatten
 kostnader för framställning av konstgödsel – dyrare mat
 ökad utarmning av åkermark på organiskt material/humus/mullhalt – risk för
matkriser
 ökad användning av konstgödsel och bekämpningsmedel – matkvalitet
påverkas negativt
 ökad användning kemikalier för rening av avloppsvatten och kemikalier som
tillsätts vid förbränning – ökade miljö- och hälsoproblem
 onödig förbrukning av fossil energi för att driva ut bioenergi och växtnäring
 olönsamt utnyttjande av bioenergi med föråldrade processer
 ökade hälsoproblem för de som arbetar i system för hantering av hushållsavfall
och avloppsvatten men även för allmänheten genom förorening av luften,
vattnet och marken
Motivering enligt sidan 160 i SOU 2020:3:
Det saknas … mål avseende fosfor och andra näringsämnen inom det nationella
miljömålssystemet.
De kommunala avfallsplanerna är en följd av lagkrav och finns i alla kommuner, men har större fokus
på andra typer av avfall än det som produceras i kommunala reningsverk, t.ex. organiskt
hushållsavfall och avfall från småskaliga avloppsanläggningar.

B. Hållbart nyttjande av bioenergi
I stället för att använda energikrävande, kostsamma och förorenande processer under
vilka bioenergin går förlorad, ska det ställas om till ett hållbart utnyttjande av
bioenergi som i finns i mat- och toalettavfall, blandat med växtavfall för att
behandlas i lokal högteknologisk biogasanläggning. Ca 21 TWh/år i blandningen blir
med moderniserad metanjäsning omvandlat till minst 7 TWh metan i biogasen och
lika mycket bioenergi blir kvar i de organiska strukturerna i biogödsel.
C. Maximalt hänsynstagande till biologisk mångfald
Förbränning och termisk förgasning som dödar allt levande. I stället ska användas
metanjäsning eftersom biogödsel berikar odlade marker med mikroorganismer vilka
bidrar till markens bördighet och biologisk bekämpning.
D. Minimering av utsläpp
Alla utsläpp påverkar negativt hälsa, miljö och klimat.
Som nämndes tidigare skapar nuvarande hantering av avfall och avlopp onödiga
utsläpp som samtidigt är stora samhällsekonomiska förluster och kostnader.
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När kommer regeringen att besluta om hållbar recirkulation av växtnäringsämnen vilket
samtidigt kräver återföring av organiska strukturer till odlade marker?
Prop. 1992/93:180 Om riktlinjer för en kretsloppsanpassad samhällsutveckling
Ett grundläggande problem är att samhällets materialhantering i dag är enkelriktad - från utvinning av råvara till
deponering av avfall. Att i snabb takt förbruka icke förnybara resurser, att slösaktigt konsumera förnybara
resurser och sedan slänga allt avfall är inte hållbart….Olika åtgärder inom jord- och skogsbruket, i
transportsektorn, inom energiförsörjningen och i industrin skall vara inriktade mot ett kretsloppssamhälle.
Kretsloppsprincipen bör även få genomslag i kommunernas arbete…
I propositionen föreslås ändringar i renhållningslagen (l979:596)… I lagen (1970:244) om allmänna vatten—
och avloppsanläggningar föreslås krav på att en allmän va-anläggning skall utföras och drivas så att också
miljöskyddsintresset tillgodoses. Dessutom införs ett förbud mot att anläggningen brukas på ett sätt som
försvårar tillgodoseendet av miljö- och hälsoskyddsintressena i alla verksamheten.
https://lagen.nu/prop/1992/93:180

OBS! Propositionen går under namnet ”Kretsloppspropositionen och producentansvaret
1993”. Under samma år presenterades vid Sveriges lantbruksuniversitet på Alnarp en artikel
med titeln ”LÅT OS BEHANDLA ORGANISKT AVFALL I SLUTNA SYSTEM”- Finns att
läsa på http://www.biotransform.eu/wp-content/uploads/2017/10/Slutna-system-1993RS20171019_0000.jpg och
http://www.biotransform.eu/wp-content/uploads/2017/10/Slutna-system-1993RS20171019_0001.jpg.
---------------------------Regeringens proposition 1997/98:145 Svenska miljömål. Miljöpolitik för ett hållbart Sverige
Regeringens övergripande mål för det miljöpolitiska arbetet är att till nästa generation kunna lämna över ett
samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta…. Det gäller t.ex. förslag om energi, transporter,
regionalpolitik, sysselsättning, konsumentpolitik, bostadspolitik, jordbruk samt arkitektur, formgivning och
design. Regeringen har vidare föreslagit att en ny balk, miljöbalken, införs (prop. 1997/98:45). Förslaget till ny
miljöbalk utgör en både samordnad, skärpt och breddad miljölagstiftning för en hållbar utveckling.
5.4 Mindre mängd avfall för bortskaffande Regeringens bedömning: En övergripande riktlinje för
avfallshanteringen bör vara att minska mängden avfall för slutlig behandling, att minska avfallets farlighet samt
att behandla avfallet utgående ifrån dess inneboende egenskaper. Detta förutsätter med dagens teknik att
avfallet sorteras vid källan. I enlighet med EU:s avfallspolitik bör avfall i första hand förebyggas, i andra hand
återanvändas eller återvinnas och i sista hand bortskaffas på ett säkert sätt. Materialåtervinning bör prioriteras
framför energiutvinning när detta är miljömässigt motiverat.
https://www.regeringen.se/49bba3/contentassets/c887c3695078405aa08d48990deec32e/del-1

OBS!
Bioconversion of organic waste by the year 2010: to recycle elements and save
energy. Presenterades i tidskriften Resource, Conservation and Recycling 23 (1998) 67-86.
Svedelius, R. På sidan 76 beskrivs förluster och i tabell 3 jämförs nuläge med vision för
2010. Förslag för digitalisering av lokal hantering av organiskt avfall presenteras på sidan
78. På sidan 80 jämförs fyra system för hantering av förnybart organiskt material.
http://biotransform.eu/wp-content/uploads/2017/10/Bioconversion-of-organic-waste-2018RG-RS.pdf
---------------------------SOU 2001:2 Effektiv hushållning med naturresurser
Material- och energianvändningens sammansättning är avgörande för miljöpåverkan och uttömningsrisker….
Bland de mått som beskrivs och diskuteras i betänkandet återfinns såväl ”totalmått”, med sammanvägning i t.ex.
ton eller kronor som system av miljöindikatorer och/eller sociala indikatorer…. att få en säker uppfattning om
vilka miljöskador som orsakas av exempelvis olika slags emissioner och relevanta värden på dessa miljöskador.
Dessa mått har den största potentialen för utveckling….Politiken borde inriktas på att uppnå mål i absoluta
tal vad gäller att minska olika slags utsläpp och på styrmedel som syftar till att internalisera
miljökostnaden.
https://www.regeringen.se/49bb43/contentassets/69d25a3e109245eab6c559ca2f5a39ae/effektiv-hushallningmed-naturresurser
Värmö Biogas och Biogödsel, beslutat Jan Lindberg, föredragande Růžena Svedelius, Birger Sölverud deltagit rsvedelius@hotmail.com

7 (12)

OBS! Under 2002 presenterades artikel “Your Body, Renewable Organic Waste and the
Environment - Sustainable Management of Solid and Liquid Waste - “SOLIWA”. Svedelius,
R. and Watkin, S. J. In: Recycling of Agricultural, Municipal and Industrial Residues in
Agriculture RAMIRAN 2002, 10th International Conference Hygiene Safety, Proceedings,
Strbske pleso, Slovak Republic, May 14 -18, 2002: 303-314.
http://ramiran.uvlf.sk/DOC/E1.pdf
---------------------------Eco-Efficient Economy – Sveriges ordförandeskap i EU 2009
Syftet med en Eco Efficient Economy beskrevs som att kunna skapa mer ekonomiskt välstånd med mindre
användning av fossil energi och andra naturresurser och mindre negativ påverkan på klimatet.

Regeringens proposition 2009/10:155 Svenska miljömål – för ett effektivare miljöarbete
Vid bedömningen av om målen nås tas hänsyn till att naturen har lång återhämtningstid. I
propositionen poängteras också att ökad kunskap om ekosystemtjänster och deras värden är
centrala i arbetet för att nå miljökvalitetsmålen och utgör en viktig grund i det fortsatta arbetet
med att utveckla etappmål och strategier inom miljömålssystemet.
OBS!
Beskrivning av forskningsprojektet Testanläggning för en effektivare produktion av biogas
och biogödsel i BTF-bioreaktorer med hög andel torrsubstans, 2007.
http://biotransform.eu/wp-content/uploads/2015/04/F%C3%B6rslag-2007testanl%C3%A4ggning-f%C3%B6r-metanj%C3%A4sning-RS.pdf
Vilka innovationer infördes inom hantering av avfall och avlopp sedan 2010?
Regeringskansliet. Faktapromemoria 2010/11:FPM20. Flaggskeppsinitiativ i Europa 2020-strategin:
Innovationsunionen Förslaget innehåller sex huvudpunkter: *Stärkande av kunskapsbasen och minskning av
fragmentering *Marknadsföring av goda idéer *Förstärkt social och territoriell sammanhållning *Europeiska
innovationspartnerskap *Stärkandet av vår externa politik *Att sätta bollen i rullning

Vad har hänt i Sverige sedan januari 2011?
Några meningar från Ett resurseffektivt Europa – flaggskeppsinitiativ i Europa 2020-strategin Bryssel den
26.1.2011; KOM(2011) 21 slutlig
Sidan 2: Ett resurseffektivt Europa är ett av sju flaggskeppsinitiativ i Europa 2020-strategin som syftar till smart
och hållbar tillväxt för alla. Detta flaggskeppsinitiativ syftar till att skapa en ram för att stödja omställningen till
en resurseffektiv och koldioxidsnål ekonomi som ska bidra till att *förbättra de ekonomiska resultaten och
samtidigt minska resursanvändningen, *hitta och skapa nya möjligheter till ekonomisk tillväxt och mer
innovation samt stärka EU:s konkurrenskraft, *trygga försörjningen av väsentliga resurser, och *bekämpa
klimatförändringen och begränsa resursanvändningens miljöpåverkan.
För att skapa ett resurseffektivt Europa måste vi åstadkomma tekniska förbättringar, en avsevärd omställning av
energi-, industri-, jordbruks- och transportsystemen, och förändringar i vårt beteende som producenter och
konsumenter.
Sidan 10 Slutsats: Det är både en nödvändighet och en möjlighet för EU att inrikta det politiska beslutsfattandet
på resurseffektivitet…..Till exempel syftar flaggskeppsinitiativet om resurseffektivitet till att frikoppla
användningen av naturresurser från den ekonomiska tillväxten, och enligt initiativet ska en rad nya politiska
åtgärder vidtas, t.ex. åtgärder som rör råvaror, energieffektivitet och biologisk mångfald samt färdplaner för att
minska koldioxidutsläppen inom ekonomi, energi och transporter.
---------------------------Strategiskt samverkansprogram för cirkulär och biobaserad ekonomi 2016
Samverkansgruppen för Cirkulär och biobaserad ekonomi som träffades den 3 oktober diskuterade
samverkansinsatser som på kort och lång sikt kan bidra till omställningen till ett cirkulärt och biobaserat
samhälle. Med inspelen från mötet som grund kommer ett antal områden att prioriteras som blir en bas för det
fortsatta arbetet. Till exempel nämns trähusbyggande, och utveckling av cirkulära affärsmodeller som möjliga
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samverkansområden.
https://www.regeringskansliet.se/artiklar/2016/10/samverkansgrupperna-i-regeringens-samverkansprogram-arigang/
Lägesrapport: Cirkulär och biobaserad ekonomi. Oktober 2016.
Prioriterade områden Samverkansgruppen identifierar ett antal viktiga områden att jobba vidare med som till
exempel innovationsupphandling, uppskalning och kommersialisering och s.k. policylabs för att identifiera
hinder för omställning och generera ett lärande. Andra områden som samverkansgruppen särskilt lyfter fram är
träbyggande, utveckling av cirkulära affärsmodeller och materialåtervinning.
https://www.regeringskansliet.se/4aa970/contentassets/176bcc16ab8d4169a39a7122683eaa7a/20161025_faktabl
ad_liggande_svp_cirkular-och-biobaserad-ekonomi.pdf
Lägesrapport 2: Cirkulär och biobaserad ekonomi. April 2017.
Sex arbetsgrupper har nu bildats för att identifiera och prioritera de åtgärder vi behöver vidta för att ta steg mot
Cirkulär och biobaserad ekonomi…Till samverkansgruppens möte den 12 juni 2017 ska prioriterade åtgärder
inom varje samverkansområde ha identifierats. Syftet med mötet är att gemensamt ta fram en färdplan för att
omsätta de prioriterade åtgärderna i praktiken.
https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2017/04/andra-lagesrapporten-cirkular-och-biobaseradekonomi/
….de viktigaste resultaten/bidragen från samverkansgruppen ”Cirkulär och biobaserad ekonomi” kopplat till
prioriterade områden finns i sammanställning (20180913) på sidan 5. VIKTGAST: Regeringen behöver se över
lagar och regelverk. Detta är ett område där framtida regelverk är A och O.
https://www.vinnova.se/contentassets/27b0bf142e704714beb336ff09571eff/2016-02845-sr-bista-i-arbetet-medregeringens-samverkansprogram-for-innovation.pdf
---------------------------Betänkande från Utredningen cirkulär ekonomi SOU 2017:22. Från värdekedja till värdecykel – så får
Sverige en mer cirkulär ekonomi.
5.4 Avfall från konsumtion och produktion När cirkulär ekonomi diskuteras i termer av avfallshantering och
avfallsförebyggande rör diskussionen ofta de cirka 430 kg hushållsavfall som varje svensk ger upphov till varje
år, alltså sammanlagt 4 miljoner ton.
https://www.regeringen.se/49550d/contentassets/e9365a9801944aa2adce6ed3a85f0f38/fran-vardekejda-tillvardecykel-2017_22.pdf

OBS! I hushållens avfall är uppskattningsvis 70 % organiskt avfall som kan behandlas
med biologiska metoder. Vissa typer av organiskt avfall lämpar sig för kaskadutnyttjande.
Varje person lämnar ifrån sig även 438,00 kg urin och avföring per år när man räknar med
i genomsnitt 1,2 kg per person och dag. Dessa 1,2 kg /eller liter hamnar i avloppsvatten och i
reningsverket ska behandlas (renas är felaktig term eftersom det förorenade vattnet aldrig
blir rent) mellan 250 och 550 liter avloppsvatten. Till exempel av kvävet som spolades med
toalettavfall ner i avloppet förloras under transporten minst 14 % och blir till
luftföroreningar bestående av olika kväveföreningar inklusive lustgas.
---------------------------Handlingsplan Agenda 2030 2018–2020
Agenda 2030 är en agenda för förändring mot ett hållbart samhälle…. Sverige ska vara ett land i hållbar
utveckling. Med denna handlingsplan redogör regeringen för en politik för omställningen mot en hållbar
utveckling… Hållbar utveckling ska vägleda all politik fram till 2030. Alla statsråd är ansvariga för
genomförandet av agendan inom sina respektive ansvarsområden…. Regeringen ska genom nationellt och
internationellt ledarskap driva på genomförandet av Agenda 2030 och dess 17 mål för hållbar utveckling…
Mål 2: Regeringen avser att fortsätta verka för hållbart jordbruk och fiske vid utformningen av EU:s
gemensamma politik på dessa områden…. Regeringen sätter fokus på lantbrukets och fiskets viktiga roll för
att möta globala utmaningar… Mål 3: Regeringen arbetar för en jämlik hälsa.

OBS! Hur stämmer ohälsosam arbetsmiljö i system för avfall och avlopp i jämförelse med
regeringens kontorsmiljö?
Mål 6: Regeringen har ett långsiktigt engagemang i globala vatten- och sanitetsfrågor. … Regeringen har ett
långsiktigt engagemang i utvecklingssamarbetet för vatten, sanitet och hygien. … Regeringen arbetar för att
kunskapen om integrerad vattenresursförvaltning ska öka, liksom förståelsen för från källa till hav-ansatsen,
dvs. påverkan på vatten hela vägen från land vid vattnets källa till havet, samt av kopplingen mellan mål 6 om
rent vatten och sanitet och mål 14 om hav och marina resurser.
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OBS! Hur stämmer detta med att tillåta användning av vatten som transportmedel för matoch toalettavfall som bevisligen skapar framtida förluster och dagens utsläpp?
Marknadsstyrd omställning är omöjlig, annars hade alla samhällssektorer redan varit
hållbara.
Mål 7: Regeringen har utifrån energiöverenskommelsen föreslagit nya energipolitiska mål i Regeringens
proposition 2017/18:228 Energipolitikens inriktning. 12 april 2018. Politiken syftar till att förena – ekologisk
hållbarhet – konkurrenskraft – försörjningstrygghet. Energipolitiken ska således skapa villkoren för en effektiv
och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning med låg negativ påverkan på
hälsa, miljö och klimat samt underlätta omställningen till ett ekologiskt hållbart samhälle.
Mål 8 - Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med
anständiga arbetsvillkor för alla: ….Regeringen har en bred agenda för jobb: ett kunskapslyft, fler och enklare
vägar till jobb, investeringar i klimat, infrastruktur och bostäder samt en aktiv närings- och
innovationspolitik (se även mål 9).
Mål 9: Regeringen verkar för ett konkurrenskraftigt näringsliv med fokus på bl.a. digitalisering, hållbarhet,
kompetens och innovationskraft.
Mål 10: Regeringens fasta ambition och riktning är ökad jämlikhet och ett Sverige som håller ihop.

OBS! Saknas ”STAD - LAND perspektivet”. Landsbygd levererar livsmedel mm, städer
utnyttjar varorna men återför knappt några växtnäringsämnen och organiska strukturer
tillbaka.
Mål 11: Regeringen främjar gröna, hälsosamma och trygga städer där människor möts och innovationer skapas.

OBS! Kan städer vara hälsosamma och trygga med nuvarande ohållbara system för avfall
och avlopp som är kostsamma och som förorenar luften?
Mål 12:… att miljöpolitiken inriktas mot resurseffektiva kretslopp som så långt möjligt är fria från farliga
ämnen samt att konsumtionsmönstren av varor och tjänster ska orsaka så små miljö- och hälsoproblem som
möjligt…. Regeringen avser att stärka den offentliga sektorns roll som beställare av innovativ miljöteknik med
en hög miljöprestanda samt verka för ökad hänsyn till miljömässiga, sociala och ekonomiska effekter i
offentliga upphandlingar, både nationellt och internationellt.

OBS! Saknas konkreta riktlinjer för hantering av avfall och avlopp!
Mål 13: …Klimatklivet är ett investeringsstöd för företag, kommuner, regioner och organisationer som ska ge
största möjliga klimatnytta. Genom initiativet Fossilfritt Sverige har regeringen stärkt dialogen med näringslivet,
kommunerna, andra offentliga aktörer och det civila samhället. Initiativet samlar för närvarande 350 aktörer, och
antalet växer.

OBS! Omöjligt att få stöd för hållbar omställning vid hantering av förnybart organiskt
material i avfall och avlopp!
Mål 14: Regeringens omfattande satsning på havs- och vattenmiljö, Rent hav, bidrar till minskade föroreningar
och minskar marint skräp samt stärker lokala åtgärder mot övergödning….Regeringen arbetar, via relevanta
myndigheter, med att ta fram integrerade hållbarhetsindikatorer för strategins utveckling.

OBS! Saknas radikal begränsning av att använda vatten som transportmedel för avfall.
Mål 15: Regeringen genomför en stor satsning på ekosystem och biologisk mångfald….När det gäller
utvecklingen av grön infrastruktur i Sverige ser regeringen detta som en viktig metod för att uppnå
representativitet, ekologiska samband och motståndskraft samt gynnsam bevarandestatus hos den biologiska
mångfalden i landet….
Biologisk mångfald och ekosystemtjänster Kontrollstation 2016 Ds 2017:32: Aichimålen – globala mål för
biologisk mångfald och ekosystemtjänster Sverige. Aichimålen (särskilt nr 2, 4, 5, 7, 11 och 15) var viktiga
underlag för utformningen av de svenska etappmålen för biologisk mångfald och ekosystemtjänster… Mål 7: År
2020 förvaltas områden som används för jordbruk, vattenbruk och skogsbruk på ett hållbart sätt och så
att den biologiska mångfalden bevaras.
https://www.regeringskansliet.se/4a029e/contentassets/f69aea3d22a849c6a74a3f87541758de/ds-2017_32biologisk-mangfald-och-ekosystemtjanster-kontrollstation-2016.pdf

OBS! Saknas överhuvudtaget skyddande av biologisk mångfald av markens organismer för
att bevara markens bördighet/produktionsförmåga.
Fokusområden – åtgärder 2018–2020. De områden regeringen fokuserat på är följande: • ett jämlikt och
jämställt samhälle, • hållbara samhällen, • en samhällsnyttig, cirkulär och biobaserad ekonomi, • ett starkt
näringsliv med hållbart företagande, • hållbar och hälsosam livsmedelskedja, samt • stärkt kunskap och
innovation.
Landsbygdens livskraft ska stärkas. Den nya landsbygdspolitiken som regeringen presenterat tar viktiga steg
mot hållbar tillväxt; mot cirkulär, biobaserad och fossilfri ekonomi och hållbart nyttjande av naturresurser;
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samt mot attraktiva livsmiljöer i Sveriges landsbygder. De tre delmål som satts upp integrerar de tre
dimensionerna av hållbar utveckling, utgår från ett helhetsperspektiv och är sektorsövergripande i linje med
Agenda 2030. En av hörnstenarna är att aktörer på nationell och regional nivå behöver agera mer samordnat.
Regeringen avser därför att ge en myndighet i uppdrag att verka för ett mer samordnat agerande bland statliga
aktörer.
Vägen framåt. Regeringen för en politik för att Sverige ska vara ledande i genomförandet av Agenda 2030. I
denna handlingsplan har regeringen redovisat ett antal åtgärder som under de kommande åren stärker
omställningen mot en hållbar utveckling. Ett fortsatt svenskt ledarskap i genomförandet av agendan kräver en
bred medverkan från alla samhällsaktörer.
Produktion: Finansdepartementet/Kommunikationsavdelningen Artikel nr.: Fi 2018:3
https://www.regeringen.se/49e20a/contentassets/60a67ba0ec8a4f27b04cc4098fa6f9fa/handlingsplan-agenda2030.pdf
Agenda 2030 i myndigheter, kommuner och regioner. Delrapport. 2019:15. Statskontoret
Trots det stora antalet aktörer som uppger att de arbetar med agendan och den stora mängd aktiviteter som
genomförs ser vi få exempel på att aktiviteterna och det engagemang som finns för agendan har lett till
förändrade arbetssätt eller prioriteringar. Bland de fåtal exempel på förändringar i arbetssätt och prioriteringar
finns det fler kommuner än myndigheter och regioner.
http://www.statskontoret.se/globalassets/publikationer/2019/201915.pdf
---------------------------Budgetpropositionen för 2020 Prop. 2019/20:1.
Regeringen har i budgetpropositionen för 2020 uttryckt sin avsikt att stärka samordningen och uppföljningen
av agendan, liksom att under 2020 återkomma till riksdagen med en samlad inriktning för arbetet med att
genomföra och följa upp agendan.
Regeringens strategiska samverkansprogram 2020
Samverkansprogrammen ska samla näringsliv, akademi, civila samhället och offentliga aktörer för att under
tematiska samhällsutmaningar gemensamt prioritera vad som behöver göras för att möta dessa. Med gemensam
kompetens, beslutskraft, resurser och nätverk ska samverkansprogrammen bistå med att hitta innovativa
lösningar som möter de stora samhällsutmaningarna och bidrar till svensk konkurrenskraft.
Ledamöter med uppdrag att göra skillnad för Sverige – och världen. Publicerad 11 februari 2020
De fyra samverkansprogrammens teman för 2019–2022: *Näringslivets digitala strukturomvandling *Hälsa
och life science *Näringslivets klimatomställning *Kompetensförsörjning och livslångt lärande
https://www.regeringskansliet.se/regeringens-politik/regeringens-strategiska-samverkansprogram/

OBS! Den 4 februari 2020 presenterades ”Bioenergy in Renewable Organic material”
http://biotransform.eu/wp-content/uploads/2015/03/Bioenergy-in-Renewable-Organic-Material-to-electricityheat-cooling-BAS-BIO-20200204-RS.pdf

Vem bestämmer vilka eller vems innovativa lösningar som får komma fram?
Dold diskriminering pågår. Marknadsaktörer styr även forskning och innovation. Resultatet
gynnar sällan medborgare och hållbar samhällsutveckling. Detta visas tydligt på problem
med ekonomiska förluster, hälsa, miljö och klimat.
När blir det politiker som bestämmer, med hänvisning till fakta från forskningen, hållbara
ramar inom alla sektorer?
----------------------------

Vilka ambitioner att besluta om hållbara ramar och konkreta åtgärder finns i Sverige?
POLITICAL GUIDELINES FOR THE NEXT EUROPEAN COMMISSION 2019-2024
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/political-guidelines-next-commission_en_0.pdf
1.A European Green Deal
Översättning: ”Att bli världens första klimatneutrala kontinent är vår tids största utmaning och möjlighet. Det
handlar om att vidta avgörande åtgärder nu. Vi måste investera i innovation och forskning, göra om vår
ekonomi och uppdatera vår industripolitik.”
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Värmö Biogas och Biogödsel
vill med detta yttrande bidra till att efter Corona-krisen ska planer på omställning till
kunskapsbaserat hållbart samhälle omsättas till verklighet med hjälp av tydliga
politiska beslut.
Det kräves snabba politiska beslut för att framställning av avloppsslam innehållande
matrester och toalettavfall ska fasas ut och nya lokala system succesivt byggas upp.
Uppströmsarbete ska inriktas på helhet inom cirkulär bioekonomi som börjar och slutar i
bördiga marker. Under växternas fotosyntes omvandlas och binds solens strålningsenergi med
hjälp av minst 16 kemiska grundämnen till bioenergi. Kol (C), syre (O) och väte (H) får
växterna från koldioxid och vatten. Intill rötterna måste det finnas kväve (N), fosfor (P),
kalium (K), kalcium (Ca), magnesium (Mg), svavel (S), klor (Cl), järn (Fe), bor (B), mangan
(Mn), zink (Zn), koppar (Cu) och molybden (Mo).
Fotosyntes är grunden för cirkulär bioekonomi och för människans tillgång till mat och
mycket annat. Därför ska alla medel användas för att garantera hållbara odlingssystem
som långsiktigt gör möjlig växternas tillväxt och utveckling.
Motivering:
Liebigs minimilag (formulerad av Carl Sprengel 1828, gjord till allmän kännedom av Justus von
Liebig 1855) är en lag inom lantbruksvetenskap och växtnäringslära som i korthet innebär att ett
underskott av en tillväxtfaktor (ljus, Värme, näringsämnen etc.) ej kan kompenseras av ett överskott på
en annan. Det växtnäringsämne som ligger längst ifrån tillfredsställande nivå kommer att avgöra
plantans tillväxtbegränsning. https://sv.wikipedia.org/wiki/Liebigs_minimilag

Värmö Biogas och Biogödsel, Journalnummer 2020-708, är ett planerat projekt som på grund
av indragna medel från Innovationsstödet EIP-Agri under april 2020 fick avslag. Om projektet
finns att läsa på http://biotransform.eu/wp-content/uploads/2015/04/Kompletteringi

V%C3%84RM%C3%96-Biogas-och-biog%C3%B6dsel-1.pdf
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