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Abstract 
 
Guidelines for soils and similar materials – an international 
survey 
 
This report is a survey of present guideline values and limit values for materials like 
earth, polluted earth, soil improvers, sewage sludge, compost etc. The survey covers most 
of the west European countries and USA, Canada and New Zeeland.  
 
The background to the survey is a need from the soil producing companies in Sweden to 
define what is meant with “soil of good quality”. In the present situation there is no 
recommendation available which defines a suitable level of nutrients, a maximum level of 
metals, a maximum level of undesired objects etc. Another reason for the project is  
that soil producers recent years have been offered different types of rest materials which 
should be good for soil production, according to the owner of the materials. An 
explanation to this development is that from the year of 2002 no combustible waste is 
allowed for landfill and from 2005 organic waste will not be allowed for landfill.  
 
Five organisations in Sweden (The Swedish Environmental Protection Agency, The 
Swedish Water & Wastewater Association, Stockholm Vatten, Swedish Waste 
Management, and Swedish Peat Producers Association) funded the Swedish Test and 
Research Institute to develop quality criteria for soil supposed to be used in civil 
engineering. The quality criteria are supposed to be used for soil of large quantities, not 
for small consumers as single households.  
 
The work to develop quality criteria was divided in two parts. The first part is an 
international survey of the existing limit- and guideline values for soil and similar 
materials. This report is the result of that part. The second part is a consensus process 
were the reference group in the project will suggest a set of criteria to control the content 
of nutrients, the content of pollutants (organic and inorganic), physical parameters as 
grain size distribution, and also different quality classes of the soil depending on the end 
use.  
 
The goal is to achieve national widely accepted soil quality criteria for both producers 
and end users of the material.  
 
The results in this report are:  
 

• A set of quality criteria, like the aim in this project, was not found anywhere in 
the survey. As supposed, most regulations aim at controlling unwanted 
substances in the soil. The only recommendation values about nutrition and some 
structural parameters were found in a national guideline document for 
municipalities.  
 

• The extent of national limit values for polluted soil was large in the studied 
countries. The limit values differed a lot between the countries and also the 
approach to the problem of soil pollution differed. Some countries used a risk-
based approach while the others used a set of different quality classes for the soil.  
 

• Regarding metals, the selection is quite similar between the countries, but are not 
so similar for organic substances. Sweden has some substances on the Swedish 
list that are lacking on the lists of other countries, for example 
dibromchlormethane, bromdichlormethane, tetrachlormethane and 2,4-
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dinitrotoluende. The opposite is valid for mineral oil, 1,2-dichlorethane, 
vinylchloride and DDT etc.  
 

• Most of the studied countries have limit values for sewage sludge to be spread on 
agricultural soil, and also limit values for soil on which the sewage sludge is to be 
spread.  
 

• Many of the studies countries have guideline values for compost. The 
development in the compost sector differs a lot between the studied countries.  
 

• Two non-compulsory system have been studied, the EU-flower and KRAV (a 
Swedish organisation for organic cultivation). The regulation of metals for the 
EU-flower corresponds completely with the third-party-certification system for 
compost in Sweden. KRAV has a set of limits for the metal content in soil 
improvers. 

 
Key words: jord, kvalitet, förorenad jord, avloppsslam, kompost, metaller, 
kvalitetskriterier, soil, soil quality, soil pollution, sewage sludge, compost, quality criteria 
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Förord 
 
Svenskt Vatten (dåvarande Vatten- och avloppsverksföreningen), 
Renhållningsverksföreningen, Naturvårdsverket, Stockholm Vatten och Svenska 
Torvproducenters Förening beviljade under slutet av 2001 medel till SP, Sveriges 
Provnings- och Forskningsinstitut för att ta fram allmänt accepterade kvalitetskriterier för 
jord.  
 
Arbetet inleddes med att göra en litteraturstudie och ta fram bakgrundsmaterial.  
Det arbetet redovisas i denna rapport och har utförts av Annika Ekvall, Bo von Bahr och 
Marjo Savukoski på SP. En referensgrupp bestående av följande personer har varit ett 
stöd under arbetet:  
 
Birgit Öster  Stockholm Vatten AB 
Peter Hugmark Stockholm Vatten AB 
Simon Lundeberg Naturvårdsverket 
Dag Lindahl  Econova 
Gunnar Thorsson Ragn-Sells Agro 
Henrik Tideström SWECO VIAK 
Jan Moberg  Länsstyrelsen i Västmanlands län 
Lars Bruksgård Aros Grusförädling 
Ola Palm   JTI 
Per Grönnesby Renova 
Margareta Magnusson SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet 
Eva-Lou Gustafsson SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet 
 
Det återstående arbetet är en konsensusprocess inom ovanstående referensgrupp då 
kvalitetskriterierna skall fastläggas. Då gruppen är enig om vilka kvalitetskriterier som 
skall gälla kommer dessa att skickas ut på en större remissrunda. De vid det tillfället 
inkomna synpunkterna kommer att beaktas vid en ytterligare revidering av 
kvalitetskriterierna för att dessa på sikt skall få en hög acceptans både hos tillverkare och 
avnämare.  
 
 
Borås i mars 2003 
 
 
Annika Ekvall Bo von Bahr   Marjo Savukoski 
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Sammanfattning 
 
Denna rapport redovisar gräns- och riktvärden för ämnen i olika material såsom jord, 
förorenad jord, jordförbättringsmedel, avloppsslam, jord på vilken avloppsslam skall 
läggas, kompost mm. Redovisningen täcker de flesta av Västeuropas länder samt USA, 
Kanada och Nya Zeeland.  
 
Bakgrunden till denna övergripande litteraturstudie är att jordtillverkningsbranschen i 
Sverige har ett behov av att definiera vad begreppet ”bra jord” innebär, speciellt som ett 
heltäckande regelverk för jord saknas. Jordtillverkarna har de senaste åren fått allt fler 
erbjudanden om olika restprodukter som påstås vara bra till jordtillverkning. Anledningen 
till detta är bl a att år 2002 inträder förbud att deponera utsorterat brännbart avfall och år 
2005 inträder förbud mot att lägga organiskt avfall på deponi. 
 
SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut sökte medel för att utreda frågan och 
tilldelades under år 2001 anslag för detta. Finansiärerna var VAV (numera Svenskt 
Vatten), Renhållningsverksföreningen, Sveriges Torvproducenter, Naturvårdsverket och 
Stockholm Vatten. Den första delen av projektet innefattade en inventering av befintligt 
regelverk i omvärlden, vilket rapporteras i denna publikation.  
 
Metoden för att finna gräns- och riktvärden och övriga bestämmelser för materialen har 
varit att kontakta myndigheter, nätverk och organisationer via telefon och internet.  
 
Projektet inriktar sig på anläggningsjord som direkt kan användas för plantering och säljs 
i större kvantiteter än påsvis. Köpare av sådan jord antas vara kommuner och större 
företag, men även villaägare m fl som håller på med anläggningsarbeten.  
 
Resultat: 
 

• Några kvalitetskriterier för jord som detta projekt åsyftar har inte påträffats i 
undersökningen. Som förväntat handlar största delen av materialet om vad som 
inte skall finnas i jord, kompost etc. Den enda funna rekommendationen om 
näringsämnen är från Råd och anvisningar till anläggnings-AMA. Bestämmelser 
om strukturparametrar har enbart återfunnits i anläggnings-AMA och i faktablad 
från kommunförbundet och golforganisationer.  
 

• Omfattningen av riktlinjer för förorenad mark är mycket omfattande i de 
studerade länderna. De studerade länderna har skillnader med avseende på  bl a 
angreppssätt (riskanalys eller strikt klassning av marken), analysmetoder och 
definitionen på en standardjord. Riktvärdena för samma ämnen skiljer sig 
betydligt mellan olika ämnen.   

 
• Urvalet av ämnen är ganska likt med avseende på metaller men skiljer sig mer för 

organiska ämnen Sverige har en del organiska ämnen med på sin lista för 
förorenad mark som helt saknas i andra länder eller förekommer hos mycket få, 
främst dibromklormetan, bromdiklormetan, tetraklormetan och 2,4-dinitrotoluen. 
Omvänt förhållande gäller för mineralolja, 1,2-dikloretan, vinylklorid och DDT 
m fl. 
 

• De flesta av de studerade länderna har gränsvärden för avloppsslam som skall 
användas på åkermark och jord på vilken avloppsslam skall spridas.  
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• Många av de studerade länderna har riktvärden för kompost. De studerade 
länderna har dock kommit olika långt med avseende på komposthantering.  

 
• Två stycken frivilliga system har undersökts, EU-blomman och KRAV. EU-

blommans regler för metaller stämmer överens med det 
kompostcertifieringssystem som finns i Sverige. KRAV har en begränsnings på 
metallhalten i jordförbättringsmedel.  

 
Med bakgrund av resultatet i denna rapport har ett arbete initieras där referensgruppen i 
projektet (finansiärer och representanter för jordtillverkare) definierar vilka egenskaper en 
bra anläggningsjord i Sverige skall ha. Dessa arbete omfattar: 
 

• en klassindelning för anläggningsjord 
• lämpliga kvalitetskrav på råvaror till jordtillverkning 
• innehåll av näringsämnen 
• innehåll av föroreningar 
• fysiska parametrar 

 
Detta skall leda fram till projektets mål, dvs en uppsättning allmänt accepterade  
kvalitetskriterier för anläggningsjord.  
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1 Inledning 
 
1.1    Projektets uppkomst samt problembeskrivning 
 
Den 16 februari 2001 samlades en grupp jordintresserade till ett möte på SP Sveriges 
Provnings- och Forskningsinstitut. Såväl tillverkare av jord från traditionella material, 
tillverkare av jord från alternativa material och producenter av alternativa råmaterial, 
såsom kompost och avloppsslam, fanns representerade. Mötets slutsats var att det 
kommer fler och fler erbjudanden till jordtillverkarna om diverse restprodukter som 
påstås kunna fungera som råvara till prima jord, men att det är mycket svårt för en enskild 
jordtillverkare att bedöma dessa materials kvalitet. Jordproducenterna önskar råvaror som 
dels blir till bra kvalitetsjord, dels går att marknadsföra på ett bra och positivt sätt. 
Eftersom det inte finns någon bra definition på jord finns det ingen lämplig måttstock att 
jämföra vare sig råvarorna eller den färdiga jorden med. 
 
Denna situation gör det svårt för jordtillverkaren att avgöra huruvida ett visst material kan 
tas emot eller inte. Jordtillverkarens krav på väldefinierade och lämpliga råvaror ställs 
emot t ex avfallsproducenternas önskan att bli av med sitt material. Vad man önskade sig 
var en entydig definition av bra jord så att man kan veta vilka krav som ställs på den 
slutliga produkten, och därmed på ingående råvaror.  
 
SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut fick då i uppdrag av de närvarande att 
formulera ett projekt för att definiera jordkvalitetskriterier samt att ansöka om medel till 
detta. Under 2001 tilldelades SP medel från VAV (nuvarande Svenskt Vatten), 
Renhållningsverksföreningen, Sveriges Torvproducenters förening Jordsektionen, 
Naturvårdsverket samt Stockholm Vatten AB. Den första delen av projektet innefattade 
en inventering av befintligt regelverk i vår omvärld, och rapporteras i denna publikation.  
 
1.2    Bakgrund till problematiken 
 
1.2.1 Minskning av deponeringen förutses 
 
Från och med 1 januari 2005 är det inte längre tillåtet att lägga organiskt material på 
deponi [1]. Exempel på organiska material är hushållssopor, avloppsslam, gödsel och en 
hel del avfall från livsmedelindustrin. En del av detta material får redan idag inte 
deponeras, eftersom det den 1 januari 2002 blev förbjudet att deponera utsorterat 
brännbart avfall [2]. Det som får deponeras, t ex oorganiska material, belastas med 
deponiskatt från och med ingången av 2000 [3]. Det nya deponidirektivet, som trädde i 
kraft 1 juli 2001 [4] ställer dessutom så höga krav på deponier som skall vara i drift år 
2008 att det mer stor sannolikhet kommer att bli än dyrare att deponera sådant material 
som inte omfattas av deponiförbudet. 
 
1.2.2 Många material lämpar sig för jordtillverkning 
 
Det finns flera material som, förutsatt att de håller rätt kvalitet, lämpar sig väl för 
jordtillverkning. Exempel på sådana material är gödsel från t ex ridskolor, komposterat 
eller rötat hushållsavfall, bark, vissa typer av avloppsslam, fiberslam från 
pappers/massabruk, grönflis från t ex parkavfall, avfall från livsmedelindustri (potatisskal 
mm). De har det gemensamt att de innehåller organiskt strukturmaterial och/eller 
näringsämnen. Ofta är de också pga sin vattenhalt inte så enkla att förbränna på ett 
effektivt sätt. Stora mängder av dessa material deponeras idag, bara knappt tre år före det 
datum som förbudet träder i kraft. 
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Även oorganiska material kan tänkas vara av intresse, särskilt de som innehåller rester av 
organiskt material, t ex askor, eller ämnen med kalkverkan, t ex vissa slam från 
betongindustrin. 
 
1.2.3  Heltäckande regelverk saknas  
 
Det saknas idag konsensus om vad som får lov att kallas för jord och vilka krav som kan 
och bör ställas på denna. Det finns ett antal regelverk som behandlar jord och närliggande 
material. Inget är dock vare sig heltäckande eller ens i alla delar tillämpligt. Nedan 
beskrivs de två viktigaste för detta projekt, anläggnings-AMA och Naturvårdsverkets 
gränser för förorenad jord.  
 
1.2.3.1 Anläggnings-AMA 
 
För jord till trädgårdsanläggningar vid t ex husbyggen finns vissa krav specificerade i 
Anläggnings-AMA [5a]. Där finns krav på en viss kornstorleksfördelning och på att 
näringsämnen skall deklareras, se utdrag i Appendix G. En rekommendation på mängden 
näringsämnen finns i en bilaga till anläggnings-AMA, Råd och anvisning till 
anläggnings-AMA 98 [5b], samt i motsvarande dokument från 1983, se Tabell 1.  
 
Dessutom specificeras ett antal material som inte får finnas i jord, t ex betong och asfalt. 
Det saknas dock uppgifter om hur mycket av dessa material som är acceptabelt. Inte 
heller specificeras någon provningsmetod. Den enda förorening som åsätts ett maximalt 
värde är svavelsulfid. Det som åsyftas är troligen sulfidsvavel, dvs svavel i form av 
sulfider såsom vätesulfid vilket är skadligt för växtligheten. Svavel i form av sulfater är 
tvärtom att betrakta som näringsämnen.  
 
Deklarationen av näringsämnen innebär inte att det finns krav på att det skall finnas 
näringsämnen, bara att man skall tala om i vilken halt de eventuellt förekommer. 
Anläggnings-AMA används som ett dokument som man hänvisar till i upphandlingar och 
många specificerar när de köper jord att de vill att den skall uppfylla kraven i 
Anläggnings-AMA. Inget hindrar dock försäljning av jord som inte uppfyller kraven i 
Anläggnings-AMA, och få privatpersoner känner till dess existens. 
 
Tabell 1.  Krav på näringsinnehåll enligt Råd och Anvisningar till anläggnings-AMA 98, 
s 173, tabell RA DCL/1, samt samma dokument från 1983. Som synes är gränserna sänka 
i nuvarande dokument.  
Enhet AL-metod, 

mg/kg 
Övriga 
metoder 

AMA RA 
83 
AL-met 

AMA RA 83 
övr met 

Fosfor, P-AL 4-8   12-20  
Kalium, K-AL 8-16  20-40  
Magnesium, Mg-
AL 

4-8  10-20  

Koppar  6-20 mg/kg 
jord 

 6-20 

Bor  1-2 mg/kg 
jord 

 1-2 

Ledningstal, Lt  1,5-4,0 (5,0)1  1,5-5,01 
pH H20  6,0-7,0  6,0-7,0 
1Vid ledningstal mellan 4,0 och 5,0 måste orsaken till det höga ledningstalet klargöras. Gödsling 
kan höja ledningstalet till för växterna skadlig nivå. Kvoten K/Mg bör ligga omkring 1-2.  
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1.2.3.2 Naturvårdsverkets rapport Generella riktvärden för förorenad 

mark 
 
Naturvårdsverket har i sin rapport [6] specificerat riktvärden för förorenad mark. I denna 
rapport finns riktvärden för 36 olika ämnen eller grupper av ämnen, både organiska och 
oorganiska. Tre nivåer på värdena finns. Dessa nivåer gäller känslig markanvändning 
samt mindre känslig markanvändning med respektive utan grundvattenuttag. Värdena är 
satta utifrån en modell där flera olika parametrar varit viktiga, såsom toxicitet för 
människa, eko-toxicitet och lukt och smak hos dricksvatten. Exponeringsvägar har 
kartlagts och sedan har det lägsta av de uträknade värdena valts som riktvärde. 
Dessa värden skall ses som en vägledning när beslut skall fattas om huruvida ett 
markområde bör saneras eller inte. Naturvårdsverket uttrycker mycket tydligt i sin rapport 
att de inte får ses som en nivå upp till vilken det är invändningsfritt att förorena. Trots 
detta påpekande så har riktvärdena på sina håll använts just så. Att användandet av en viss 
jord innebär att man inte omedelbart behöver sanera marken igen är dock ett tveksamt 
försäljningsargument. Den eventuella nyttan med jorden sägs det heller ingenting om. 
 
1.2.4 Nuläge för avloppsslam, kompost och rötrest i Sverige 
 
För avloppsslam som skall spridas på åkrar och för jord tillverkad av avloppsslam finns 
gränsvärden [7] för sju metaller: kadmium, krom, koppar, kvicksilver, nickel, bly och 
zink. I den sk slamöverenskommelsen [8] specificeras dessutom tre organiska parametrar 
som skall mätas: nonylfenol, summa PCB och summa PAH. Dessa har inte åsatts något 
gränsvärde från Naturvårdsverket, men slamöverenskommelsen fastställer ett riktvärde 
som får överskridas vid enstaka tillfällen. Från början fanns även toluen med i 
slamöverenskommelsen. Dock visade sig toluen vara mycket svårt att mäta korrekt [24]. 
Det har dessutom påvisats att toluen kan bildas i processen, vilket gör att det inte fungerar 
som den indikator för industriell förorening som den var avsedd för. SP Sveriges 
Provnings- och Forskningsinstitut har sedan flera år certifierat Biomull, dvs slam från 
avloppsreningsverk som håller den kvalitet som bestämts i slamöverenskommelsen. 
Certifieringsreglerna, SPCR 089, finns att hämta på internet (www.sp.se). 
 
För kompost och rötrest från biogasanläggningar finns inga gränsvärden, men en frivillig 
certifiering utarbetades för några år sedan på uppdrag av Renhållningsverksföreningen 
[9,10]. Vad gäller metaller har man sneglat på gränsvärdena för slam och gränsvärdena 
för jordförbättringsmedel som får märkas med EU-blomman [20]. Dessutom har man 
funnit det lämpligt att föra in både ogräs, mekaniska föroreningar (glas, småsten) och 
hygieniska parametrar. SP handhar besiktningarna även för detta certifieringssystem på 
uppdrag av RVF och även dessa regler, SPCR 120, finns att hämta på SPs hemsida 
(www.sp.se). Detta är dock en frivillig certifiering och inget hindrar att man sprider 
betydligt mer förorenad kompost eller rötrest förutsatt att det finns en kund som är villig 
att ta emot materialet.  
 
1.3    Projektbeskrivning 
 
Projektets mål är att utarbeta kriterier för hur anläggningsjords kvalitet skall bedömas och 
vilken kvalitet som är önskvärd för olika applikationer. Detta innebär en definition av 
vilka parametrar som skall mätas och, i de fall det bedöms som väsentligt, vilka högsta 
och/eller minsta värden som dessa parametrar får ha. De parametrar som beaktas i 
projektet är både önskvärda egenskaper (t ex näringsinnehåll), oönskade beståndsdelar (t 
ex metaller, ogräsfrön), och hygieniska parametrar och strukturella parametrar (t ex 
organisk halt och kornstorleksfördelning).  
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Projektets omfattning har begränsats till anläggningsjord. Med jord avses en blandning i 
vilken det går att plantera direkt, till skillnad från jordförbättringsmedel som definieras 
som tillsatser avsedda att blanda ut i befintlig jord. Anläggningsjord definieras som jord 
avsedd för applikation på mark, t ex rabatter, gräsplaner etc, och som säljs i större 
kvantiteter än påsvis. Jord för t ex blomkrukor amfattas alltså inte av detta begrepp, även 
om flera av de kvalitetsparametrar som kommer fram säkerligen är applicerbara även på 
denna jord. 
 
1.3.1 Studerade länder och material i denna rapport 
 
Som ett första led i detta projekt har befintligt regelverk inventerats. Inventeringen har 
begränsats till de länder där det ansågs troligt att det skulle finnas regelsystem för jord 
och närliggande material. Aktuella länder är EU och några andra europeiska länder såsom 
Schweiz och Norge. Utanför Europa så har USA, Kanada och Nya Zeeland inventerats.  
De material som ingått i inventeringen är jord, förorenad mark, avloppsslam, kompost 
och rötrest. Både bindande regler, som t ex gränsvärden, och frivilliga regelverk som t ex 
olika miljömärkningar, har inventerats. Resultatet återfinns i denna rapport.  
 
1.3.2 Rapportens användning 
 
Sammanställningen av befintligt regelverk ger upplysning om vilka parametrar man i 
olika sammanhang funnit det viktigt att mäta. Dessutom fås information om vilka nivåer 
som anses acceptabla för en rad ämnen. På grundval av detta skall sedan en referensgrupp 
föreslå svenska kvalitetskriterier. Kriterierna är tänkta att indelas i klasser för olika 
användningsområde, eftersom kvalitetskraven varierar med applikationen. Dagens regler 
stipulerar att sju metaller måste mätas och vara under vissa gränser om jorden är 
tillverkad av avloppsslam, medan jord för samma ändamål tillverkad av annat material 
undgår denna kontroll. Projektets mål är att få fram kriterier för slutproduktens kvalitet 
som är likadana oberoende av utgångsmaterialet. Däremot kan det behövas olika 
mätningar för att kontrollera detta. Exempelvis kan det krävas hygienisk kontroll av 
material såsom avloppsslam eller rötrest, medan detta inte är lika relevant för t ex kalk. 
 
1.3.3 Referensgruppen 
Referensgruppen består av representanter för tillverkare, experter och myndigheter och 
visas i Tabell 2.  
 
Tabell 2. Referensgruppen i projektet      
Namn Organisation 
Birgit Öster Stockholm Vatten AB 
Simon Lundeberg Naturvårdsverket 
Dag Lindahl Econova 
Gunnar Thorsson Ragn-Sells Agro 
Henrik Tideström SWECO VIAK 
Jan Moberg Länsstyrelsen i Västmanlands län 
Lars Bruksgård Aros Grusförädling 
Ola Palm JTI 
Per Grönnesby Renova 
Margareta Magnusson SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet 
Eva-Lou Gustafsson SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet 
 
Efter att referensgruppen har enats om ett förslag till kvalitetskriterier skickas förslaget ut 
på remiss. Arbetet beräknas vara avslutat under 2003. 
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2 Metod 
 
2.1    Källor till rapporten 
 
Denna rapport är huvudsakligen en litteratursammanställning från olika typer av källor. 
Data för gräns- och riktvärden kommer främst från olika länders naturvårdsverk via 
publikationer på deras hemsidor eller som ett resultat av personliga kontakter och 
beställda rapporter. Inledningsvis (hösten 2001) skickades ett allmänt e-brev ut till ett 
stort antal naturvårdsverk varefter dessa svar följdes upp tills önskad information erhölls.  
 
2.2    Gränsvärden respektive riktvärden 
 
Siffrorna i flertalet av tabellerna kommer från olika typer av dokument såsom lagtexter, 
standarder, frivilliga regler, rekommendationer. En del av siffrorna är gränsvärden 
(tvingande) och andra är riktvärden (ej tvingande). Det framgår i de flesta fall i texten för 
varje land vilka siffror som hör till respektive kategori. Siffror som berör förorenad jord 
är i de flesta fall riktvärden och siffror som berör avloppsslam är i de flesta fall 
gränsvärden (för att få sprida avloppsslam på åkermark).  
 
2.3    Presentation och urval av kartlagda länder 
 
Strukturen på den följande texten om länderna är uppdelad i tre grupper, ”EU-länder”, 
”europeiska länder men ej EU-länder” och slutligen ”övriga länder”. ”Övriga länder” 
utgörs i detta fall bara av tre stycken, nämligen USA, Kanada och Nya Zeeland. Urvalet 
av länder har gjorts med målsättningen största möjliga nytta för projektet jämfört med den 
uppskattade tidsåtgång som erfordras. Detta medför t ex att Island inte är med i den 
nordiska gruppen. Av Europas länder är det mest västra Europa som är med (stor 
sannolikhet att lagar och regler finns, i kombination med att de förmodligen är åtkomliga 
språkmässigt och datortekniskt). Motsvarande gäller för gruppen ”övriga länder”. 
 
2.4    Material och ämnen som kartlagts 
 
De strukturer/material som kartlagts är främst förorenad jord, avloppsslam och kompost. 
Rapporten innehåller också en del information om jordförbättringsmedel i allmänhet samt 
en del information om gödningsmedel och kalk. Sökmetodiken har varit ganska bred 
inledningsvis då information sökts om ett visst land och successivt smalnat av beroende 
på vad som framkommit om det undersökta landet.   
 
Målsättningen har varit att kartlägga gräns- och riktvärden både på önskade och oönskade 
ämnen i jorden. Exempel på önskat innehåll kan vara viss halt av näringsämnen och olika 
typer av strukturparametrar (kornkurvor mm) eller bestämmelser om halt av organiskt 
material. Listan på oönskade ämnen i jord kan göras mycket lång, men främst har 
oorganiska ämnen kartlagts (metaller och cyanider) och allehanda organiska ämnen som 
läckt från teknosfären ut i marken (t ex bensener, fenoler, klorerade ämnen, 
bekämpningsmedelsrester mm). Andra oönskade ämnen som kan komma ifråga är fasta 
föroreningar såsom glas, plast, större stenar o dyl.  
 
2.4.1 Oorganiska föreningar 
 
De metaller som kartlagts är: 

• kadmium, Cd 
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• krom, Cr (ibland uppdelat på Cr3+ och Cr6+) 
• koppar, Cu 
• kvicksilver, Hg 
• nickel, Ni 
• bly, Pb 
• zink, Zn 
• arsenik, As 
• kobolt, Co 
• vanadin, V 
• selen, Se 
• molybden, Mo 
• tallium, Tl 

 
I gruppen övriga oorganiska ämnen har cyanider i olika former kartlagts.  
 
2.4.2 Organiska ämnen 
De organiska ämnen som kartlagts följer strukturen i Naturvårdsverkets rapport 
”Generella riktvärden för förorenad mark” [6]. Detta innebär att följande ämnen är 
studerade:  
 

• Fenoler och klorfenoler  
• Klorbensener 
• Andra klorerade ämnen (PCB, Trikloretylen, diklormetan mm) 
• Nitroföreningar 
• Enkla aromatiska kolväten (bensen, toluen, etylbensen, xylen) 
• PAH, Polycykliska aromatiska kolväten (uppdelat på Σcancerogena och Σövriga) 

 
I vissa fall har andra länder riktvärden på organiska ämnen som Sverige inte har 
riktvärden för. Dessa finns redovisade i Appendix C. 
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3 Resultat 
 
Detta kapitel är en strukturerad genomgång av de viktigaste bestämmelserna inom 
området för varje land. Varje land har två eller tre underrubriker med förorenad jord, 
avloppsslam och kompost (varav de två sistnämnda ibland har slagits ihop). Nästan all 
information i form av siffror återfinns i Appendix A (tab A1 till A14, cyanid och 13 
metaller) och Appendix B (tab B1-B18 organiska föroreningar). 
 
Gränsvärden för avloppsslam är ofta presenterade som X / Y i tabellerna i Appendix A 
och B, där X står för den maximalt tillåtna halt av ämnet i avloppsslammet för att få 
sprida det och Y står för den maximala halten av ämnet i den mottagande jorden. 
 
Tabellerna i Appendix B är strukturerade i 18 olika ämnen eller ämnesgrupper på samma 
sätt som i rapporten från Naturvårdsverket [6]. Då det anges hur många organiska ämnen 
som ett land har tagit med, så åsyftas sådana som finns på Sveriges lista. Appendix C 
visar ämnen som olika länder har på sina listor men som saknas på Sveriges lista.  
 
I vissa fall i Appendix A och B anges en siffra följt av en siffra inom parantes vilket 
motsvaras av liknande uppställning i kommentarkolumnen. Kommentaren utan parantes 
motsvarar siffran utan parantes etc.  
 
3.1    EU-länder 
 
3.1.1 Sverige 
I avsnitt 1.2 (bakgrund) finns en utförligare beskrivning av just de svenska förhållandena.  
Nedanstående info om svenska förhållanden kan ses som en sammanfattning.  
 
3.1.1.1 Förorenad jord 
Naturvårdsverket har fastställt generella riktvärden för förorenad mark (ref) i tre klasser 
av markanvändning, känslig markanvändning (KM), mindre känslig markanvändning 
med grundvattenskydd (MKM GV) och mindre känslig markanvändning (MKM). 
Riktvärden finns framtagna för både oorganiska och organiska ämnen..  
 
3.1.1.2 Avloppsslam 
Gränsvärden för avloppsslam och för åkermark på vilken avloppsslam skall spridas finns 
framtagna för sju metaller enligt Svenska naturvårdsverket i föreskrifterna SNFS 1994:2 
respektive SNFS 1998:4. Dessutom finns en frivillig överenskommelse mellan mottagare 
och givare av avloppsslam, den sk slamöverenskommelsen, som förutom gränsvärdena 
för metaller innehåller riktvärden för tre organiska ämnen, nonylfenol, ΣPAH, ΣPCB. Det 
finns ett certifieringssystem som kan ge P-märkning för den avloppsslam som klarar 
värdena i slamöverenskommelsen.  
 
3.1.1.3 Kompost 
Kvaliteten på kompost regleras av en uppsättning riktvärden för metaller som 
överensstämmer med de riktvärden som finns för Eco-Label inom EU. Även här finns ett 
P-märke för den kompost som klarar riktvärdena.  
 
3.1.1.4 Tillståndet i svensk åkermark 
En mycket omfattande undersökning [25] om tillståndet i svensk åkermark genomfördes 
under åren 1988-1995 med avseende på humusinnehåll och de viktigaste markkemiska 
egenskaperna. De vikigaste slutsaterna var att humushalten är relativt hög, i medel ca 6,2 
%, medianvärde 4,1 %. Andelen humusfattiga jordar (humushalt < 2 %) är mindre än 5 
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%. Genomsnittligt pH-värde är 6,3, vilket är mitt i det intervall som anses optimalt för 
åkermarken. 14 % av jordarna har ett pH på 7,0 eller högre medans 29 % av jordarna har 
ett pH på 6,0 eller lägre. Matjordens fosfornivå är generellt sett hög, 13,5 % av jordarna 
var i förrådsfosforklass I och II. 41 % av jordarna hade förrådsfosforklass V, dvs > 80 
mg/100g jord.  
 
Åkerjordens innehåll av spårelementhalter visade sig vara i hög grad betingat av 
modermaterialets naturliga innehåll. I 37 % av åkermarken föreligger en eller flera av 
metallerna Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb och Zn i halter över gränsvärdet för högsta tillåtna halt 
i åkermark vid anvädning av avloppsslam. För Cd ligger 8,5 % av jordarna över 
gränsvärdet. I området kring Mälaren är andelen mark med för höga halter av Cr och Zn 
betydligt större än riksgenomsnittet. Nära 25% av jordarna har Cu-halter under eller nära 
den gräns som anges indikera Cu-brist.  
 
3.1.2 Danmark 
 
3.1.2.1 Förorenad jord 
Förorenad jord regleras i en rapport från Miljöstyrelsen ”Oprydning på forurenede 
lokaliteter – Hovedbind” från 1998. I denna ges riktlinjer (riktvärden för cyanid, 8 
metaller och 8 organiska ämnen eller ämnesgrupper) för när en jord kan betraktas som 
förorenad med avseende på mycket känslig markanvändning, t ex villatomter och 
lekplatser för barn. I denna finns också en uppsättning ekotoxikologiska 
jordkvalitetskriterier samt ”avskaeringskriterier”. De förstnämndas syfte är att påvisa en 
nivå då påverkan från substansen är noll, sk PNEC – ”Predicted No Effect 
Concentrations” Dessa siffror tar inte hänsyn till hur jorden används eller kommer att 
användas. De sistnämnda syftar till att avgöra då jorden måste grävas upp och behandlas. 
Sammanfattningsvis så har Danmark riktvärden för mycket känslig markanvändning, 
PNEC-värden samt ”worst-case”-värden, varav de två förstnämnda redovisas i denna 
rapport. Man nämner också acceptanskriterier som är riktvärden som tar hänsyn till hur 
marken används – men några sådana finns ej fastställda förutom i samband med 
avloppsslam och jordförbättringsmedel, se nedan.  
 
3.1.2.2 Avloppsslam 
Jordförbättringsmedel inklusive avloppsslam – krav på detta finns samlat i dokumentet 
”Bekentgörelse om anvendelse af affaldsprodukter til jordbrugsförmål” allmänt kallad 
”Slambekäntgörelsen” från år 2000. Den anger maximalt tillåtna halter av vissa ämnen i 
avloppsslammet för att få användas på åkermark, samt maximala halter av samma ämnen 
i åkermarken på vilken avloppsslammet skall spridas. I överenskommelsen finns 7 
metaller reglerade och ett antal organiska ämnen, varav de flesta saknas i tabellerna i 
appendix B eftersom Sverige inte har med dessa i sin lista över organiska ämnen, (linjära 
alkylbensensulfonater, nonylphenol, di(2-etylhexyl)ftaltat), se Appendix C.  
 
3.1.2.3 Kompost 
Än så länge finns inga särbestämmelser om kompost, utan det går in under 
”slambekäntgörelsen” beskriven ovan. Man håller dock på att utarbeta ett 
kvalitetssäkringssystem för kompost innehållande kriterier, standardiserad 
produktdefinition och analysmetoder [11]. 
 
3.1.3 Finland 
 
3.1.3.1 Förorenad jord 
Arbetet grundar sig på ett dokument från 1994 som innehåller värden på två nivåer, 
riktvärden och åtgärdsvärden. Man har grundat värdena på en samlad bedömning av 
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ekotoxicitet och mänsklig hälsa. Man har ej valt differentierade riktvärden med avseende 
på olika landanvändning eftersom man vill säkerställa jordens långsiktiga funktionalitet. 
Riktvärden finns angivna för cyanid, 13 metaller och 13 organiska ämnen eller 
ämnesgrupper. Inom en ganska snar framtid kommer nuvarande siffror att ersättas av en 
reviderad version.  
 
3.1.3.2 Avloppsslam och kompost 
Gränsvärdena är från 1994 (Finlex nr 282/1994) och reglerar tillåtna halter (7 metaller) i 
avloppsslammet som används inom jordbruket, högsta tillåtna halter i avloppsslam som 
skall uppblandas, samt tillåtna halter i odlingsjord där avloppsslammet skall spridas. Det 
finns inga speciella regler för kompost ännu, utan man tillämpar avloppsslamreglementet 
och avvaktar utvecklingen inom EU. 
 
3.1.4 Tyskland 
 
3.1.4.1 Förorenad jord 
Förorenad jord regleras av en federal förordning (Bodenschutzverordnung) som trädde i 
kraft mars 1999. Denna bygger på ”trigger values” och ”action values”. De senare är 
enbart angivna för en enda förorening, dioxiner. Riktvärden anges för 6 metaller och för 4 
organiska ämnen. Med ”trigger values” menas: ”Värden som, om dom överskrids, skall 
innebära att en undersökning görs med avseende på det speciella fallet och jordens 
användning, för att avgöra om platsen kan betraktas som förorenad”. Action values: 
”värden för föroreningspåverkan, som om de överskrids normalt skall innebära att 
åtgärder vidtas. Jordens användning skall tas med i bedömningen.  
 
Tyskland har också en uppsättning ”försiktighetsvärden” (precautionary values) för 8 
metaller (samma som för förorenad jord plus Cu och Zn). Medan trigger och action 
values mer syftar på förorenad jord är syftet med dessa försiktighetsvärden att skydda 
jorden på lång sikt. Om dessa riktvärden inte överskrids så har man alltså möjlighet att 
använda jorden till vad som helst i framtiden. Riktvärdena anges för tre typer av jord; 
lera, sandblandad lera, och sand. Riktvärdet för lera står överst och det för sand nederst i 
tabellerna A2-A9.  
 
3.1.4.2 Avloppsslam 
Avloppsslam och slamspridning i Tyskland regleras av en förordning från 1992, 
(Klärschlammverordnung) som definierar maximalt tillåtna halter (7 metaller, PCB, 
dioxiner och AOX) i avloppsslam för att få spridas på åkermark och även maxhalter på 
den åker på vilken avloppsslammet skall spridas, samt spridningsfrekvens mm. Både 
organiska och oorganiska ämnen är reglerade. Slamförordningen skulle ha uppdaterats, 
men arbetet har blivit uppskjutet till år 2003.  Oavsett tidpunkten så kommer 
gränsvärdena att skärpas (”the limits will be made considerably more stringent”). 
 
3.1.4.3 Kompost 
Kompost och annat biologiskt avfall regleras i en förordning som heter 
”Bioabfallverordnung”, som reglerar samma 7 metaller som för avloppsslam. 
Gränsvärdena för kompost är nästan lika med de gränsvärden som gäller för den jord på 
vilken avloppsslam skall spridas. Gränsvärdena för komposten är något högre för Pb, Cu 
och Zink.  
 
3.1.5 Storbritannien 
 
3.1.5.1 Förorenad jord 
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Förorenad jord regleras i en förordning som påbörjades 1990 (Part IIA of the 
Environmental Protection Act 1990) och togs i bruk 1999. I denna finns riktvärden 
(SGV=Soil Guideline Values) för 7 metaller i kategorierna bostadsområden (residential-), 
rekreationsområden (recreational-) och kommersiella/industriella områden 
(commersial/industrial-). I vissa fall har man två undergrupper för den förstnämnda, 
bostadsområden med upptag av näring från växter (with plant uptake) och 
bostadsområden utan upptag av näring från växter (without plant uptake). Man 
konstaterar att kunskapsmängden är för liten angående hur organiska föroreningar 
påverkar jordkvaliten och efterlyser mer forskning på området. Inget organiskt ämne har 
fått något SGV men riktvärden tas för närvarande fram för 55 olika organiska ämnen, 
varav 5-8 st kommer att publiceras under 2002.  
 
3.1.5.2 Avloppsslam 
Avloppsslamspridning till åkermark får utföras i Storbritannien under förutsättning att 
den mottagande jorden inte har och inte kommer att få för höga halter av vissa metaller. 
Kraven ställs alltså mer på den mottagande jorden än på metallhalter i avloppsslammet 
som skall spridas. 7 st metaller är reglerade. Reglerna uppfyller EUs  slamdirektiv från 
1986 [12].  
 
3.1.5.3 Kompost 
Kompostering i Storbritannien är hittills inte reglerat i någon myndighets regelverk. 
WRAP (Waste Resource Action Program) har dock nyligen fått statlig finansiering för att 
kartlägga kompoststandarder inom EU, Nordamerika och Australien, som skall ligga till 
grund för reglering av kompost inom Storbritannien. I Storbritannien finns också en 
branschorganisation som heter ”The Composting Association”, som försöker öka 
användningen och kunskapen om kompostering i Storbritannien. Organisationen har 
definierat riktvärden för kompost som inkluderar metaller men även annat såsom glas, 
större stenar, ogräs mm. De har även utfärdat ett certifikat som är knutet till dessa 
riktvärden, vilka redovisas i Appendix A.  
 
3.1.6 Nederländerna 
 
3.1.6.1 Förorenad jord 
I det utpräglade jordbrukslandet Holland har man under lång tid ägnat uppmärksamhet åt 
jordens kvalitet. Angående förorenad jord så arbetar Holland enligt en lagstiftning från 
2000 (Soil Protection Act) som bygger på riskanalys med målvärden (target-), 
åtgärdsvärden (intervention-) och värden för allvarligt förorenad (serious contamination-) 
jord (de sistnämnda redovisas ej i denna rapport). Värdena är relaterade till halten 
organiskt innehåll i jorden. Cyanid, 10 metaller samt 12 organiska ämnen eller grupper av 
ämnen är reglerade.  
 
3.1.6.2 Avloppsslam och kompost 
Cyanid, 8 metaller men inget organiskt ämne är reglerade i avloppsslam och kompost.   
Både gränsvärden och utspridningsintervall är reglerat. Siffrorna för maximalt halt av 
tungmetaller i avloppsslam anger förmodligen en något upparbetat avloppsslam, eftersom 
de är betydligt lägre än t ex Sveriges värden. Komposten är uppdelad i två kvalitetsklasser 
(”normal kompost” och ”mycket ren kompost”) med något olika gränsvärden och regler 
för utspridningsintervall. För närvarande pågår också ett projekt för att kontrollera 
kvaliteten på jordförbättringsmedel som inte klassas som gödsel enligt EU-
bestämmelserna, t ex kalkprodukter från kalkindustrin. 
 
3.1.7 Belgien 
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Organisatoriskt så är ansvaret för (förorenad) jord uppdelat i tre olika områden Vallonien, 
Flandern och Brysselregionen, varav de två förstnämnda är redovisade i denna rapport. 
Både Vallonien och Flandern har satt upp ett antal olika kategorier av markanvändning 
och därtill hörande riktvärden redovisade under respektiver rubrik. 
 
3.1.7.1 Vallonien 
3.1.7.1.1 Förorenad jord 
Det fransktalande Vallonien har just publicerat (okt 2001) ett dokument om hur de skall 
hantera sin förorenade jord. Man har fyra olika kategorier av markanvändning och därtill 
hörande två olika typer av riktvärden, ”gränsvärde” och ”åtgärdsvärde”,dvs totalt åtta 
värden för varje ämne. Organiska föroreningar av typ enkla aromatiska kolväten (BTEX) 
och PAH är reglerade, samt 9 metaller. Markanvändningstyperna är följande:  
 

• typ 1  Industrimark 
• typ 2. Bostadsmark och kommunal mark 
• typ 3. Jordbruksmark 
• typ 4. Skogsmark, grönområden, parkområden 

 
3.1.7.1.2 Avloppsslam och kompost 
Angående avloppsslam och åkermark så finns det gränsvärden för Vallonien för både 
avloppsslammet och den åkermark på vilken avloppsslammet skall spridas daterat 1995. 
Enbart oorganiska ämnen är reglerade, i detta fall 7 metaller. Angående kompost se 
kompost Flandern.  
 
3.1.7.2 Flandern 
3.1.7.2.1 Förorenad jord 
Hanteringen av förorenad jord i Flandern styrs efter ett ”Soil Remediation Decree” som 
antogs 1995. Ansvarig myndighet är OVAM (Public Waste Agency of Flanders). För 
varje ämne (8 metaller och 11 oorganiska ämnen/grupper av ämnen) har man satt 
riktvärden för fem olika markanvändningstyper. Alla värdena är av typ åtgärdsvärde, 
”clean-up value”, dvs om värdet överstigs vid en undersökning så måste en fördjupad 
undersökning och utredning genomföras för att utreda behov av eventuella åtgärder. Då 
mark byter ägare är det obligatoriskt med en markundersökning. De siffror som finns 
angivna gäller för en standardjord som bl a innehåller 10 % lera och 2 % organiskt 
material.  
 
3.1.7.2.2 Avloppsslam 
Information om slamanvändning i Belgien/Flandern har ej gått att uppbringa.  
 
3.1.7.2.3 Kompost 
Ett kvalitetssäkrat system för kompost är etablerat i Flandern (J. Barth). Detaljinformation  
om detta saknas i denna rapport. Flanderns system kommer förmodligen att vara 
förebilden för Vallonien och Brysselregionen om de inför systematisk kompostering.  
 
3.1.8 Frankrike 
 
3.1.8.1 Förorenad jord 
Förorenad jord i Frankrike styrs av ett dokument ”The French approach to contamined 
land management”, från augusti 2001. De viktigaste värdena i denna rapport är de sk 
riktvärdena FIV-värdena, Fixed Impact Values, som är framtagna för både känslig 
landanvändning och för icke-känslig landanvänding. Frankrike ligger inte lika långt fram 
på området som t ex Tyskland eller Holland, varför Frankrike har använt dessa länders 
riktvärden för en del substanser då bra underlagsdata för Frankrike inte har funnits. FIV-
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värdena skall användas som jämförelsevärden då en förenklad riskbedömning 
(SRA=Simplified Risk Assessment) har utförts inklusive provtagning, för att avgöra om 
man skall gå vidare och sanera området. FIV-värden finns för 13 metaller och 9 organiska 
ämnen/grupper av ämnen.  
 
3.1.8.2 Avloppsslam 
Avloppsslam regleras i ett dokument från 1998. Dokumentet innehåller gränsvärden för 
avloppsslam som skall spridas på åkrar och generella gränsvärden för maximalt tillåtna 
halter av samma ämnen i jordbruksmark. 7 metaller, PCB och PAH är reglerade.  
 
3.1.8.3 Kompost 
Komposthantering i Frankrike ligger på försöksstadiet. Man har ett förslag på 
kvalitetskriterier (inget av detta redovisas i denna rapport) och ett forskningsprogram för 
hur man skall designa ett kvalitetssystem för komposthantering (J Barth). 
 
3.1.9 Österrike 
 
3.1.9.1 Förorenad jord 
Förorenad jord i Österrike regleras av Austrian Standard S 2088-2. Den innehåller 
riktvärden i form av triggningsvärden (trigger values) och åtgärdsvärden (intervention 
value) för mycket känslig markanvändning (lekplatser mm). Standarden innehåller också 
riktvärden (enbart triggningsvärden) för organiska (5 ämnen/grupper av ämnen) och 
oorganiska (9 metaller) ämnen för jordbruksmark eller trädgårdsmark, som i stort sett 
överensstämmer med riktvärdena i en annan standard ÖN L 1075 för metaller i åkermark 
(enbart Cd och Sb är något lägre i den senare). I Österrike så är det till stor det 
provinsernas ansvar att hålla marken ren. Detta medför många olika nivåer på riktvärden, 
vilket t ex återspeglas i de stora intervallen för avloppsslam. 
 
3.1.9.2 Avloppsslam 
Avloppsslam hanteras som redan nämnts enligt provinsernas egna principer. Provinsen 
Carinthia har t ex delat upp avloppsslammet i fyra olika kvalitetsklasser. Varje 
kvalitetsklass har regler för hur avloppsslammet i den klassen får användas. Gränsvärden 
är satta för metaller (10 st) och ett par grupper av organiska ämnen (5 st).  
 
3.1.9.3 Kompost  
Regler för kompost i Österrike är övergripande för landet och man har infört två olika 
kvalitetsklasser med gränsvärden för 7 metaller. Man har också ett nationellt 
kvalitetssäkringssystem för kompostmaterial. 
 
3.1.10 Spanien  
 
3.1.10.1 Förorenad jord 
Spanien har inte ännu utvecklat några nationella riktlinjer för förorenad jord, men ett par 
regioner (Katalonien, Baskien, Galicia) har tagit fram egna riktvärden. Värden för 
Katalonien och Baksien redovisas i denna rapport. Riktvärdena för Katalonien är uppdelat 
på tre nivåer, tröskelvärde (finns enbart för 10 metaller), ickeindustriell användning (för 
metallerna och 13 organiska ämnen/grupper av ämnen) och industriell användning 
(samma ämnen som för den förra gruppen). Baskien har delat in landanvändningen i 5 
olika grupper och angett riktvärden för 9 metaller och 8 organiska ämnen/grupper av 
ämnen.  
 
3.1.10.2 Avloppsslam 
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1990 utfärdades en nationell lagstiftning för högsta tillåtna metallhalter (7 st) i 
avloppsslam som skall användas i jordbruket.  Inga organiska ämnen är reglerade. Denna 
lagstiftning har olika gränsvärden både för avloppsslam och mottagande åkermark, 
beroende på pH. Vid ett högt pH hos mottagande åkermark så tillåts högre metallhalter.  
 
3.1.10.3 Kompost 
Regionerna i Spanien har kommit olika långt med avseende på kompostering. Den mest 
utvecklade regionen är Katalonien där man till stor del särskiljer det biologiska avfallet 
för kompostering, samtidigt som man håller på att utveckla kvalitetskriterier [11]. Övriga 
regioner i Spanien har ännu inte börjat med någon form av systematisk kompostering. En 
övergripande lag från 1998 reglerar maximalt tillåten halt av metaller i gödningsmedel, i 
vilket också kompost inräknas. Dessa halter finns redovisade i Appendix A. 
 
3.1.11 Italien 
 
Information har ej gått att uppbringa. Dock har en andrahandskälla hittats som redovisar 
kompostgränsvärden för metaller i Italien som är i samma storleksordning som EU-
reglerna för avloppsslam (EU 86/278).  
 
3.1.12 Portugal 
 
Portugal har nyligen startat ett nationellt centrum för förorenad mark, som skall utveckla 
en strategi för att hantera problemen i Portugal. I övrigt så hänvisar man till EUs 
bestämmelser. 
 
3.2    Europa, dock ej EU 
 
3.2.1 Norge  
 
3.2.1.1 Förorenad jord 
Information om hantering av förorenad jord i Norge finns bl a i ”Veiledning om 
risikoverdering  av forurenset grunn” utgiven 1999 av Statens forurensningstillsyn. Deras 
metodik bygger mycket på riskanalys och rekommenderar som inledning en förenklad 
riskvärdering där prover tas som jämförs mot riktvärden. Dessa normvärden beskriver 
”mest fölsom arealbruk”, dvs känsligast möjliga jordanvändning. Om dessa överskrids 
bör en fördjupad undersökning göras, i annat fall sätts inga restriktioner på 
markanvändningen. Riktvärden är angivet för 8 metaller och 16 organiska ämnen/grupper 
av ämnen.  
 
3.2.1.2 Avloppsslam och kompost  
Avloppsslam i Norge styrs i skrivande stund av en föreskrift från september 1996 
”Föreskrift om avlopsslam”. Denna föreskrift kommer att ersättas av en ny den 1 juli 
2002, som i princip likställer avloppsslam med annat organiskt jordförbättringsmedel, t ex 
kompost och animaliskt gödsel. (se information i nästa stycke om de kommande 
reglerna). Några särbestämmelser kommer dock att finnas kvar för avloppsslam, bl a krav 
på var det sprids, hygienisering och att en tidsperiod av tre år måste passera från det att 
avloppsslammet sprids till att odlingen av grödor såsom grönsaker, potatis bär eller frukt 
påbörjas. I vanlig ordning finns även högsta metallhalter (7 st) i den mottagande jorden 
definierade. Utbyggnaden av reningsverk i Norge leder till att avloppsslamproduktionen 
stadigt ökar (1999: 90000 ton TS). Målsättningen är att i största möjliga utsträckning 
använda avloppsslammet som gödsel och jordförbättringsmedel. 
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Statens Lantbrukstillsyn i Norge har ansvar för insatsmedel i lantbruket. Bestämmelser 
för alla organiska jordförbättringsmedel inkluderande kompost, avloppsslam och rötrest 
håller på att revideras med nya gränsvärden fr o m 1 juli 2002  De nya gränsvärdena finns 
i denna rapport. Fyra olika kvalitetsklasser (0, 1, 2 och 3) definieras med avseende på 
tungmetallinnehåll (7 olika), oberoende ursprung av det organiska materialet. Angående 
organiska gifter så anges bara en kvalitativ text att jordförbättringsmedlet inte får 
innehålla detta ”i skadliga mängder”. Till kvalitetsklasserna är användningsområde 
kopplat enligt följande:  
 

0. Kan användas på jordbruksmark, privata hagar, parker, grönområden och 
liknande. Tillförd mängd bör icke överstiga plantornas behov av 
näringsämnen. 

1. Kan användas på jordbruksmark, privata hagar och parker upp till 4 ton TS / 
hektar, 10 år. Kan användas på grönytor och liknande där det inte skall odlas 
mat eller plantor. Produkten skall läggas ut i maximalt 5 cm tjocka lager och 
blandas in i jorden.  

2. Kan användas på jordbruksmark, privata hagar och parker upp till 2 ton TS / 
hektar, 10 år. I övrigt samma som klass 1.  

3. Kan användas till grönytor en gång vart 10 år, med en skikttjocklek på max 5 
cm. Om det används som deponitäckning skall täckskiktet vara högst 15 cm.  

 
Förutom ovanstående kvalitetsklasser på jordförbättringsmedlen så finns det även krav på 
den mark på vilken jordförbättringsmedlet skall spridas. Dessa krav är de samma som i 
föreskriften om avloppsslam. För mineralgödsel så finns ett krav, 100 mg Cd per kg 
fosfor. För kalk finns inga speciella gränsvärden, men i några fall där kalk innehållit höga 
tungmetallhalter har kvalitetsklasserna för avfallsbaserade organiska 
jordförbättringsmedel varit vägledande för användningen. 
 
3.2.2 Schweiz 
 
3.2.2.1 Förorenad jord 
Förorenad jord regleras i Schweiz med stöd av lagen ”The Swiss Soil Pollution 
Prevention Legislation”, från 1983, reviderad i december 1995. 8 metaller och 3 
organiska ämnen/grupper av ämnen är reglerade. Lagen bygger på tre typer av värden,  
riktvärden (guide values), triggningsvärden (trigger values) och åtgärdsvärden (clean-up 
values). Riktvärden ligger på en sådan nivå att alla jordens funktioner (med avseende på  
kemiska ämmen) garanteras. Triggningsvärden ligger högre än riktvärden och på en 
sådan nivå att misstankar om negativ påverkan på jorden uppstår. Triggningsvärdena är 
också knutna till en viss typ av markanvändning. Om föroreningshalten överskrider nivå 
för åtgärdsvärden så är krävs omedelbara åtgärder för att sanera marken eller ta hand om 
den på annat sätt.  
 
3.2.2.2 Avloppsslam och kompost 
Avloppsslam och kompost i Schweiz regleras av ”Ordinance relating to Environmentally 
Hazardous Substances / Fertilisers”, 9 juni 1986, uppdaterad oktober 2001. Gränsvärden 
finns för avloppsslam och kompost med avseende på  tungmetaller (7 st) och AOX 
(Adsorbable organic halogen compounds). Någon bestämmelse om maxhalt på 
föroreningar i den jord på vilket avloppsslam eller kompost skall spridas saknas, men 
man har istället satt en gräns för hur mycket som får spridas över tiden. På tre år får 
maximalt 25 ton (TS) kompost spridas per hektar. Motsvarande siffra för avloppsslam är 
5 ton. Kompost, till vilken avloppsslam har tillsatts, räknas som avloppsslam om 
föroreningsnivån överstiger gränsvärdena uppsatta för kompost. På sikt kommer Schweiz 
att fasa ut avloppsslam som jordförbättringsmedel. Idag förbränns ca 60 % av 
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avloppsslammet och det mesta tyder på att allt avloppsslam kommer att tas om hand på 
detta sätt framöver[14]. 
 
3.3    Övriga världen 
 
3.3.1 USA 
 
3.3.1.1 Förorenad jord 
1980 antogs i USA en lag, CERCLA, ”Comprehensive Environmental Response, 
Compensation and Liability Act” som ofta benämnes “Superfund”. Dess syfte var att 
skapa ekonomiska resurser för att kunna sanera områden med förorenad jord. Sedan 1996 
används i USA ett verktyg för att värdera förorenad jord, US EPA ”Soil Screening 
Guidance”. I korthet går den ut på att man undersöker en föroreningsmisstänkt areal och 
jämför dessa värden mot antingen generiska SSL-värden (Soil Screening Levels) eller 
mot områdesspecifika SSLs som man beräknar med bakgrund av vad marken ligger och 
har för nutida och framtida användning. Om det visar sig att det undersökta området inte 
behöver saneras då man jämfört med SSLs (generella eller områdesspecifika) så behöver 
man i en majoritet av fallen inte heller sanera området med avseende på CERCLA. Det är 
de generella (”generic”) SSLs som redovisas i Appendix A.  
 
3.3.1.2 Avloppsslam 
Avloppsslam och annat jordförbättringsmedel regleras enligt CFR 503 (Code of Federal 
Regulations). Det är de lokala myndigheterna som avgör hur avloppsslammet skall 
behandlas, dvs om det skall användas som gödningsmedel, förbrännas eller läggas på 
deponi. EPA försöker dock stimulera aktörerna att använda avloppsslam som 
gödningsmedel. För att få sprida avloppsslam och jordförbättringsmedel, sk biosolids på 
åkermark krävs det att medlet klarar gränsvärden, sk ”ceiling concentration for 
pollutants”, övre gränsvärde för föroreningar, i CFR 503. I denna bestämmelse har man 
satt upp villkor för att få sprida ”biosolids” i form av högsta tillåtna koncentrationer av 
metaller (10 st) och vissa hygieniska krav samt en maximal utspridd mängd per tidsenhet 
på åkern. Om kravet på högsta tillåtna metallhalter klaras, har man fyra olika ”options”, 
möjligheter, att sprida jordförbättringsmedlet. Bl a så finns en möjlighet att klassa 
jordförbättringsmedel i klassen EQ, Exeptional Quality. Gränsvärden och EQ-värden 
finns med i Appendix A.  
 
1997 bildades en sammanslutning utan vinstintresse, the National Biosolids Partnership, 
av olika intressenter i USA för att försöka öka andelen avloppsslam till jordbruket. Dess 
verksamhet går ut på att informera om hur avloppsslam på bästa sätt kan användas inom 
jordbruket.  
 
3.3.1.3 Kompost 
Man har publicerat analysmetoder och utarbetat produktdefinitioner för kommunal 
avfallshantering med avseende på kompost.  
 
3.3.2 Kanada 
 
3.3.2.1 Förorenad jord 
Förorenad jord regleras i Kanada av ”Canadian Soil Quality Guidelines”. Riktlinjerna har 
tagits fram med avseende på  fyra olika typer av markanvändning 

• Jordbruksmark 
• Bostadsmark/parkområde 
• Kommersiell mark 
• Industrimark 
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Riktvärden för 9 metaller och 12 organiska ämnen/grupper av ämnen skall användas för  
att utvärdera behovet av ytterligare analyser, eller för att vidtaga åtgärder med avsikt på 
den specifika landanvändningen.  
 
3.3.2.2 Avloppsslam och kompost 
Information om avloppsslam har ej gått att uppbringa med rimlig arbetsinsats. Angående 
kompost så håller man på att diskutera ett kvalitetssäkringssystem för källsorterat 
organiskt avfall.  
 
3.3.3 Nya Zeeland 
 
3.3.3.1 Förorenad jord, avloppsslam och kompost 
Jordbrukslandet Nya Zeeland har få bestämmelser på området jord och avloppsslam. De 
styrande siffrorna är ”Gränsvärden för kemiska föroreningar i jord” som finns för de 
vanliga metallerna (8 st) och för de vanligaste organiska ämnena (3st redovisade i 
Appendix A, 7 st i Appendix C). Gränsvärdena kan appliceras inom områdena förorenad 
jord, avloppsslam, jordbruksjord och kompost. Avloppsslam som överstiger dessa 
gränsvärden kan ändå komma till användning, men då först efter en fördjupad 
undersökning om avloppsslaminnehållet och kanske restriktioner för val av plats för 
avloppsslammet. Man förväntar sig dock ökad användning av avloppsslam inom 
jordbruket eftersom dumpning till havs nyligen har förbjudits. Kompost regleras bara om 
den innehåller avloppsslam. I tabellerna så har gränsvärdet för förorenad jord också 
skrivits in på kompost och avloppsslam.  
 
3.4    EU – Mot en temainriktad strategi för markskydd 
 
Den 16 april 2002 kom EU-kommissionens meddelande ”Mot en temainriktad strategi för 
markskydd” [19]. Det är en övergripande rapport som belyser marken som en viktig 
resurs och som vill lyfta fram behovet av att bromsa markförstörelseprocessen och att på 
sikt skydda marken på ett systematiskt sätt. Marken skall på samma sätt som vatten och 
luft få tillräcklig uppmärksamhet och skydd, speciellt som marken står för en stor del av 
livsmedelsförsörjningen.  
 
I det sjätte miljöhandlingsprogrammet som kommissionen lade fram under 2001 fastställs 
målet att skydda mark mot erosion och förorening, och i strategin för en hållbar 
utveckling (lades också fram år 2001) fastställs att markförlust och minskad bördighet 
leder till att jordbruksmarken förlorar sin livskraft. Meddelandet vill bygga vidare på det 
politiska engagemanget för markskydd och ge förutsättningar för att omsätta det i 
praktiken. Eftersom meddelandet är det första i sitt slag är det ganska omfattande och till 
stor del av beskrivande karaktär. Det tar upp markens olika funktioner och beskriver 
problem såsom:  

• erosion,  
• förlust av organsikt material 
• markförorening (lokal och diffus) 
• hårdgörning 
• packning 
• minskad biologisk mångfald 
• försaltning 
• översvämning och jordskred 

Meddelande beskriver också situationen i varje medlemsland och kandidatland och de 
eventuella åtgärder som vidtas.  
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För att uppnå en temainriktad strategi mot markskydd så föreslås nya förslag inom 
miljöpolitiken, jordbrukspolitiken och en ökad övervakning av hot mot marken. Det mest 
relevanta för detta projekt är ett par nya förslag till lagstiftning:  

• Under 2003 kommer kommissionen att se över direktivet om avloppsslam, och 
sänka den tillåtna gränsen för föroreningar i slammet. Denna kommer eventuellt 
att utvidgas till att omfatta all mark där avloppsslam sprids, och även slam från 
andra källor.  

• Under slutet av 2004 kommer ett direktiv om kompost och annat biologiskt avfall 
att läggas fram, i syfte att kontrollera eventuella föroreningar och främja 
användningen av certifierad kompost.  

 
3.5    Frivilliga system 
 
En del frivilliga system har studerats, såsom krav på jordförbättringsmedel inom EU-
blomman, det svenska KRAV-märket och Svenskt Sigill. Det sistnämnda har ingen 
betydelse för detta projekt, utan är mer ett miljö- och kvalitetssystem med målet att 
odling, transport mm skall ske på bästa möjliga sätt och också kvalitetssäkras.   
 
3.5.1 EU-blomman 
 
EU-blomman [20] är EUs miljömärkningssymbol och har funnits sedan 1993. Den 
omfattar många olika typer av produkter varav jordförbättringsmedel är en och har 
funnits med ganska länge i systemet. Under år 2001 uppdaterades kriterierna för 
jordförbättringsmedel och ett tillägg gjordes för ”growing media”, växtmedier, dvs sådant 
som man kan odla i, t ex bark och kokosfibrer. Kriterierna avseende miljöpåverkan berör 
bl a 

• organiska ämnen och slam 
• begränsningar med avseende på  tungmetaller 
• fysiska föroreningar (glas, metall, plast) 
• belastning av näringsämnen 
• produktegenskaper (leveransegenskaper såsom TS, lukt mm) 
• hälsa och säkerhet 

Nyheterna i de uppdaterade kriterierna berör främst att man vill stimulera användandet av 
organiskt avfall till jordtillverkning, dock ej avloppsslam, som inte är tillåtet 
överhuvudtaget. Reduktion av miljöpåverkan från tungmetaller och andra kemiska ämnen 
vill man också förbättra i de nya reglerna. Fullständiga ekologiska kriterier för EU-
blomman finns i Appendix D.  
 
3.5.2 KRAV 
 
Den svenska kontrollföreningen för ekologisk odling [16] har en mängd krav i som skall 
uppfyllas för att erhålla KRAV-märket. KRAV har däremot få krav på själva 
odlingsjorden förutom att vissa krav kan ställas på jordens renhet vid övergången från 
konventionellt till ekologiskt jordbruk. Dock finns det krav på högsta tungmetaller i det 
som tillförs jorden, paragraf 4.2.5 i KRAVs regler:  
 
”Tillförseln av tungmetaller till åkermark skall begränsas. Den högsta tillåtna 
genomsnittliga tillförseln (under ett femårsomlopp) av tungmetaller med införda 
gödselmedel, jordförbättringsmedel, bekämpningsmedel samt andra produkter vilka förr 
eller senare tillförs jorden (t ex foder, fodermineraler och mediciner) finns redovisad i 
bilaga 3.”, se Tabell 3. 
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Tabell 3. Gränsvärden från KRAV.  
Ämne Pb Cd Cu Cr Hg Ni Zn 

g / ha,år 50 0,75 500 50 1 50 700 
 
Angående produktion av ekologisk jord, sk eko-jord, så regleras detta enligt kapitel 12 i 
KRAVs regler, ”Produktionshjälpmedel”. Den viktigaste skillnaden mellan konventionell 
jord och ekojord är att den sistnämnda inte innehåller någon typ av handelsgödsel [15]. 
 
KRAVs regelverk bygger på och följer i stort sett en EU-förordning om ekologisk odling, 
EEG 2092/91 [17]. Kontrollföreningar i andra länder har ett liknande system, dvs egna 
regler och symboler, men som bygger på EUs förordning. 
 
3.6    Generella resultat från litteraturgenomgången  
 
Detta avsnitt summerar resultaten från litteraturgenomgången för förorenad jord, 
avloppsslam och kompost. Även en del andra iakttagelser redovisas som bedöms vara av 
värde för projektet.  
 
3.6.1 Förorenad jord 
 
3.6.1.1 Olika förutsättningar 
Viss svårighet föreligger inom området förorenad jord vad gäller att redovisa gräns- och 
riktvärden eftersom det inte finns två länder som har ett enhetligt angreppssätt för att 
hantera området. Detta beror på att olika länder har helt olika förutsättningar 
(föroreningsnivåer och föroreningstyper) men också på att länderna har börjat bearbeta 
problemen vid olika tidpunkter och har då kunnat dra nytta av varandras erfarenheter och 
misstag. I tabellhuvudet på Appendix A och B står ”Förorenad jord / jordbruksmark mm”, 
vilket innebär att siffrorna i huvudsak beskriver förorenad jord, men även riktvärden för 
att karaktärisera jordbruksmark mm förekommer, enligt kommentarerna som står efter 
siffrorna.  
 
3.6.1.2 Olika analysmetoder i olika länder och jordsammansättningens 

betydelse för gräns- och riktvärde 
För att kunna jämföra olika gräns- och riktvärden bör jordföroreningar helst analyseras 
med samma metod. En del av länderna använder sina egna metoder (t ex Holland, 
Tyskland) medan en del länder använder ISO-metoder, t ex Finland. Jämförbarheten är 
därför inte riktigt så god som man kan utläsa ur tabellerna, men förmodligen fullt 
tillräcklig för denna rapports syfte.  
 
I vissa av länderna så anges en standardjord för vilken de angivna värdena gäller. Om den 
undersökta jorden markant skiljer sig från standardjorden så anges ofta en formel för hur 
värdena skall räknas om för det speciella fallet. I Belgien (Flandern) anges t ex värden för 
en standardjord med 10 % lera och 2 % organiskt material. Omräkning sker sedan efter en 
formel som medför att riktvärdena höjs om man har högre halter av lera och organiskt 
material.  
Motsvarande gäller för jordens pH. En basisk jord har i allmänhet bättre förmåga att 
binda metaller varför många av länderna har angett högre riktvärden i jordar med högre 
pH, se t ex Tyskland. I tabellerna redovisas riktvärden vid flera olika pH.  
 
3.6.1.3 Översikt om olika strategier för att hantera förorenad jord. 
Strategin för att hantera förorenad jord skiljer sig i de studerade länderna. Det ena 
ytterligheten innebär att marken klassas för ett visst användningsområde t ex 
bostadsmark, åkermark eller industritomt. Med dessa klasser som grund sätts sedan 
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värden i olika nivåer, t ex riktvärden och åtgärdsvärden (ofta kallat clean-up values). Den 
andra ytterligheten är att man använder ett riskanalysbaserat angreppssätt. Detta innebär 
att man, i de marker där förhöjda halter av vissa föroreningar uppmätts, gör en analys av 
spridningsrisker till omgivningen, markens nuvarande och framtida användning, markens 
bindningsförmåga av de aktuella ämnena etc och med detta som grund tar ett beslut om 
marken skall saneras eller ej.  
 
Det förstnämnda angreppssättet används mest av länder med stor andel av förorenad 
mark, t ex Tyskland, och det sistnämnda används i större utsträckning för länder med 
liten andel förorenad mark och låga halter, t ex Norge. Det finns också en del länder som 
tillämpar ett angreppssätt som är en blandning av de två nämnda.  
 
Det finns ett par nätverk i Europa för att bearbeta problematiken med förorenad jord. De 
största av dessa är ANCORE (www.ancore.de), CLARINET (www.clarinet.at) och 
NICOLE (www.nicole.org).  
 
3.6.1.4 Proceduren att fastställa gräns- och riktvärden 
Då riktvärden för förorenad jord fastställs så tar man hänsyn till ett flertal faktorer. Ofta 
bygger man upp exponeringsmodeller där de viktigaste parametrarna är föroreningens 
egenskaper, jordens karaktär och jordens förmodade användning, dvs möjliga 
exponeringsvägar för människa och omgivande miljö. Att gränserna är olika för mark 
som klassas som rekreationsområde än industriområde beror t ex på att det rör sig fler 
människor i olika åldersgrupper (inklusive småbarn) som kommer i närkontakt med 
marken (piqnic, bollspel etc) än i industriområdet där man har en mer enhetlig 
åldersgrupp som förmodligen bär skyddskläder och är omgiven av en mängd 
arbetarskyddsbestämmelser. Olika exponeringsvägar och beteendemönster gör att man 
kan acceptera betydligt högre riktvärden i industriområdet.  
 
Av sammanställningen framgår som väntat att riktvärden främst är förknippat med 
förorenad mark och att gränsvärden hör samman med avloppsslam och kompost. I princip 
så är det gränsvärden på allt det material man förflyttar (avloppsslam, kompost, kalk, 
gödsel mm) och riktvärden på sådant som ligger still.  
 
3.6.1.5 Oorganiska ämnen 
De flesta undersökta länderna har rikt- och gränsvärden för de åtta metallerna Cd, Cr, Cu, 
Hg, Ni, Pb, Zn och As. Färre länder (dock Sverige) har värden för Co och V. Några 
länder (ej Sverige) har värden för Th, Se och Mb. De två sistnämnda finns det dock krav 
på i regelverket för EU-blomman. Cyanid regleras av en del länder. Flertalet av dessa 
skiljer också ut lättillgänglig cyanid från cyanid, genom att sätta en speciell siffra på 
lättillgänglig cyanid.  
 
3.6.1.5.1 Kvicksilver 
I litteraturgenomgången visade det sig att inget land särskiljer metylkvicksilver från 
kvicksilver, utan alla anger enbart en siffra för kvicksilver. Storbritannien och Kanada har 
dessutom påpekat att siffrorna avser oorganiskt kvicksilver.  
 
3.6.1.5.2 Krom 
De undersökta länderna använder inget enhetligt sätt att urskilja den betydligt giftigare 
CrVI från CrIII. Följande varianter finns bland riktlinjerna för förorenad mark:  

 
• Tre länder anger totalkrom och kromVI (Sverige, Danmark och Kanada) 
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• Nio länder anger bara krom (Norge, Finland, Nederländerna, Belgien, Vallonien, 
Tyskland, Frankrike, Schweiz, Österrike och Nya Zeeland) 
 

• Ett land anger bara CrIII (Belgien, Flandern) 
 

• Ett land anger bara CrVI (Storbritannien) 
 

• Ett land anger CrIII respektive CrVI (Spanien, Katalonien) 
 

• Ett land anger totalkrom, CrIII och CrVI (USA) 
 
3.6.1.6 Organiska ämnen 
Sammanställningen visar att det finns ett par ämnen i Sveriges förteckning över 
föroreningar som inget eller endast ett fåtal av de studerade länderna har med i sina listor.  
Riktvärden för dibromklormetan och bromdiklormetan finns t ex inte angivet i något 
annat land än Sverige. Riktvärden för ämnena tetraklormetan och 2,4-dinitrotoluen finns 
bara i tre respektive två andra länder. Omvända förhållandet gäller för många andra 
ämnen, dvs många länder har angivna riktvärden för ämnen som Sverige saknar i sin 
förteckning. Exempel på sådana ämnen är mineralolja, 1,2-dikloretan, vinylklorid och 
DDT. Hela listan över dessa ämnen återfinns i Appendix C. Om ett land som finns med i 
detta kapitel inte är med i tabellerna i Appendix A och B, så innebär det att landet inte har 
något fastställt gräns- eller riktvärde för ämnet ifråga.  
 
3.6.1.7 Synliga föroreningar 
Bestämmelser om synliga föroreningar av typ glas, plast, metallbitar mm har inte 
framkommit i någon större utsträckning. Dock finns i de svenska kraven för certifierad 
kompost finns ett krav på att den totala halten av synliga föroreningar >2 mm får ej 
överstiga 0,5 viktsprocent av TS. Den engelska organisationen ”the Compost 
Association” har krav enligt Tabell 4. Ett fördjupad analys av kompostreglemente i olika 
länder skulle förmodligen ge mer resultat av samma sort. 
 
Tabell 4. Krav på högsta tillåtna halt av synliga föroreningar.  
Förorening Krav 

Totalt (glas, metall och plast) max 1% av provet (TS) (av vilket max 0,5 
%-enhet får vara plast) 

Stenar och andra solida minerala 
föroreningar max 5 % av provet (TS) 

 
3.6.2 Generella resultat för avloppsslam 
 
Slamkolumnen i Appendix innehåller ofta gränsvärden skrivna på formen X / Y. X 
betyder det högsta tillåtna halten i avloppsslam (TS) för att få användas inom 
jordbruksändamål överhuvudtaget och Y betyder maximalt tillåten halt av ämnet i den 
jord på vilken avloppsslammet skall spridas. Ibland så finns det olika krav på X-värdet 
beroende på om avloppsslammet skall användas till anläggningsändamål eller 
jordbruksändamål, t ex Norge. I vissa fall är gränsvärdena differentierade beroende på 
vilket pH-värde den mottagande jorden har (Storbritannien).  
 
De allra flesta länderna har gränsvärden för avloppsslam både av typen X och Y (se 
ovan). Dessutom finns det ofta flera kompletterande regler såsom maximal tillförsel på en 
yta under en viss tid, t ex under en viss tid, t ex 10 år. För Tysklands del så håller man på 
att se över värdena och de nya kommer att vara lägre än de nuvarande. Som synes så 
ligger de flesta länder långt under kraven i EUs slamdirektiv från 1986. Gränsvärdena i 
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detta slamdirektiv (EEG 86/278) kommer förmodligen att sänkas kraftigt i samband med 
att EU-kommissionen ser över denna förordning, se avsnitt om EU och markskydd. . 
Värdena från 1986 finns inlagda sist i tabellerna i formen ”rekommenderat gränsvärde 
(maximalt gränsvärde)”. 
 
Förutom gränsvärden för metaller så är det några länder (se Tabell 5) som har reglerat 
några organiska miljögifter i avloppsslam som skall användas för jordbruksändamål. 
Siffrorna finns i tabellerna om organiska ämnen. För PCB anges ett gränsvärde för en 
summa av 7 olika PCB-typer. PAH i avloppsslam regleras av Sverige och Frankrike, där 
Sverige anger en summahalt av sex olika PAH och Frankrike anger separata gränsvärden 
för 3 st definierade PAH.  
 
Tabell 5. Gränsvärden för organiska ämnen i avloppsslam 
Ämne Land som har gränsvärde för organiska ämnen i 

avloppsslam 
PCB Sverige, Frankrike, Tyskland, Österrike 
PAH Sverige, Frankrike, Danmark 
Nonylfenol Sverige 
Reglerade ämnen som ej regleras i Sverige: 
PCDD/PCDF Tyskland, Österrike 
AOX Österrike, Schweiz (500 mg/kg) 
PAK Österrike 
alkylbensensulfonater Danmark 
nonylphenol Danmark 
di(2-etylhexyl)ftaltat Danmark 
 
3.6.3 Generella resultat för kompost 
 
Genomgången visar att relativt många av de undersökta länderna har etablerat speciella 
regler för kompost, t ex Norge, Sverige, Nederländerna, Belgien (Flandern), Tyskland 
och Österrike. I en del av de länder där det inte finns speciella regler sorterar man tills 
vidare ofta in kompost under slam. 
 
En konsultrapport (J Barth) delar in komposteringsläget i Europa i fyra kategorier. Den 
förstnämnda är länder med en helt implementerad policy för kompostering, där urvalet av 
länder stämmer väl med denna rapport förutom att Italien och Spanien (Katalonien) 
verkar vara långt framme på området. Den andra kategorin utgörs av länder som delvis 
har byggt upp ett väl strukturerat system för kompostering och i denna placeras Danmark, 
Storbritannien och Norge. Den tredje kategorin utgörs av Finland och Frankrike och 
karaktäriseras av de har en strategi och är i startfasen. Den sista och fjärde kategorin 
utgörs av länder som ännu inte gjort något inom området och inte heller källsorterar 
kommunalt avfall. Här återfinns länder som (delar av) Spanien, Grekland, Irland och 
Portugal.  
 
Sammanfattningsvis så har många av Europas länder speciella regler för kompostering 
med kvalitetsklasser och olika typer av kvalitetscertifikat och dylikt.  
 
3.6.4 Generella resultat angående näringsämnen 
 
Inventeringen av gränsvärden var inriktad både på önskade och oönskade ämnen i jorden. 
Av det upphittade materialet så är nästan allt sådant som en jord inte bör innehålla, dvs 
diverse olika föroreningar och skräp. Den enda erhållna informationen om önskat 
näringsinnehåll kom från Råd och anvisningar till Anläggnings-AMA [5b]. I detta 
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sammanhang kan nämnas en svensk undersökning utförd av SLU om KRAV-jordars 
näringsinnehåll [21]. Slutsatserna av undersökningen visade en stor variation i 
näringsinnehåll och att jordtillverkarna inte verkade ha några bra riktvärden för hur 
jordens näringssammansättning skall se ut.  
 
3.7    Standardisering inom jordområdet 
 
Standardisering sker på flera nivåer. Den övergripande organisationen globalt är 
International Standard Organisation, som organiserar globala standarder. Inom Europa 
finns CEN, Comité Européen de Normalisation [18], med säte i Bryssel. På nationell nivå 
finns i många länder också en standardiseringsorganisation, i Sverige kallad SIS, Svenska 
Standardiseringsinstitutet. Standardiseringsarbetet bedrivs i olika tekniska kommittéer. I 
många fall finns liknande grupper, sk speglande grupper, inom varje nivå i 
organisationen. T ex den svenska gruppen karaktärisering av slam, som speglar 
arbetsgruppen Characterisation of sludges CEN/TC 308 på europeisk nivå.  
 
Standardisering sker på frivillig basis. Finansieringen av arbetet sker till stor del av de 
deltagande intressenterna. Om man deltagit i standardiseringsarbetet så förbinder man sig 
också att följa den standard som arbetats fram. 
 
För standardiseringsarbetet inom området jord, avloppsslam och jordförbättringsmedel 
mm kan generellt sägas att de flesta standarder från ISO, CEN eller SIS handlar om hur 
olika saker skall mätas snarare än att bestämma gränsvärden för det som mäts. 
Gränsvärden sätts i större utsträckning av nationella organ, t ex ett lands naturvårdsverk.  
 
3.7.1 ISO 
 
Den viktigaste gruppen inom ISO för denna rapport är ISO/TC 190 som heter Soil 
Quality. Denna Technical Committe (TC) har sex undergrupper Scientific Committes 
(SC) numrerade 1-7 (grp 6 har utgått):   
 

• SC1 – Evaluation of Criteria, terminology and codification 
• SC2 – Sampling 
• SC3 – Chemcal methods and soil characteristics 
• SC4 – Biological methods 
• SC5 – Physical methods  
• SC7 – Soil and site assessment 

 
SC3 arbetar med standardiserade metoder för hur provtagning skall gå till för ämnen som 
metaller, totalkväve, svavel, cyanid, fosfor, kolväten, PCB, pesticider, konduktivitet, pH, 
mm. SC4 har tagit fram metoder för bionedbrytbarhet och effekter på jordfauna, jordflora 
och mikroorganismer. SC7 arbetar bl a med karaktärisering av jord för återanvändning, 
karaktärisering av jord med avsikt att skydda vatten, ekotoxikologisk karaktärisering av 
jord och jordmaterial, laktester och bakgrundsvärden. En komplett förteckning över dessa 
SCs med underprojekt finns i Appendix E.  
 
3.7.2 CEN 
CEN har på motsvarande sätt som ISO en mängd TCs som arbetar med olika projekt. Det 
finns inte någon som för närvarande är inriktad på jord och mark såsom TC190, men 
CEN har en mängd arbetsgrupper som berör detta område varav de viktigaste är:  
 
CEN TC 308 Characterisation of Sludge 
CEN TC 223 Soil Improvers and growing media 
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CEN TC 230 Water Analysis 
CEN TC 260 Fertilisers and liming materials 
CEN TC 292 Charaterisation of Waste 
 
TC 223 är den som ligger närmast detta projektet. Den än indelad i fyra olika 
arbetsgrupper och har som mål att utarbeta horisontella standarder för provtagning och 
analys på jordförbättringsmedel och växtmedier. Man arbetar också med märkning och 
specifikationer inom området.  
 
Det pågår för närvarande inom CEN ett projekt som stöds av EU som kallas 
“Development of horizontal standards for EU Directives on sludge, soil and biowaste”, 
dvs ”Utveckling av horisontella standarder för EU direktiv angående avloppsslam, jord 
och organiskt avfall”. Syftet med detta projekt är att harmonisera standarder, t ex genom 
att mäta parametrar på samma sätt i avloppsslam, jord och organiskt avfall om så är 
möjligt. På sikt kommer bara standarder inom detta område att accepteras som är 
lämpliga för ett stort antal material och som leder till jämförbara resultat.  
 
Även andra förslag på effektivisering av arbetet har lagts fram. T ex så föreslår 
medlemmar i TC190 SC7 att de bör samarbeta med CEN TC 308 Characterisation of 
Sludge angående analyser av metaller, PAH, PCB mm.  
 
3.7.3 Jordanvändning till sportanläggningar 
 
3.7.3.1 Fotboll 
Det mest intressanta för detta projekt är de kornfördelningskurvor som avser växtbädd till 
gräsfotbollsplaner. I Appendix F finns rekommenderade kornfördelningskurvor från 
Svenska fotbollsförbundet och motsvarande från norska förbundet. Även ett faktablad för 
gräsfotbollsplaner från svensk byggtjänst finns i detta appendix.  
 
3.7.3.2 Golf 
Även golfsporten intresserar sig för jordsammansättning. Svenska golfförbundet bedriver 
forskning och utveckling för att uppnå bra och naturanpassade golfbanor. Bland annat har 
man faktablad som i detalj beskriver hur uppbyggnad av greener skall gå till. Det mest 
intressanta faktabladet för detta projekt är faktabladet ”Växtbäddens organiska material” 
[13]. En av de viktigaste slutsatserna i detta blad är att kompostinblandning i 
växtbäddsmaterial rekommenderas. Man konstaterar också att ”kompostmaterialet kan ha 
vitt skilda kvaliteter och ha helt olika egenskaper. Om ett certifieringssystem utvecklades 
så skulle valet av organiskt växtbäddsmaterial underlättas mycket”.  
 
3.7.3.3 Ytor till sportanläggningar 
CEN TC 217 har tagit fram ett antal olika standarder för ytor för sportanläggningar. 
Dessa handlar dock enbart om hur ytan reagerar mot slag och stötar samt provning av 
rullmotstånd mm, och inte något angående jordsammansättning. Dessa standarder är 
förmodligen av mindre betydelse i detta projekt.  
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4 Diskussion 
 
4.1         Olika - men med gemensamma drag 
 
Man kan konstatera att kriterierna för avloppsslam, kompost och förorenad jord skiljer sig 
avsevärt i olika länder. Nivåerna på reglerade ämnen skiljer sig, liksom vilka ämnen man 
valt att reglera. Vad gäller förorenad jord skiljer sig även angreppssättet. Det finns dock 
vissa gemensamma drag: 
 

• Alla regelverk har bestämmelser för maximala halter av metaller, vanligen minst 
Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb och Zn. Några har fler metaller 

• Alla har bestämmelser som gäller totalhalter av metaller, utom vissa länder som 
skiljer på CrIII och Cr IV. 

• Även gränsvärdena för de andra ämnen som vissa länder reglerar gäller 
totalhalter 

• Ingenstans finns siffror satta för hygieniska parametrar 
• Ingenstans diskuteras heller den eventuella nyttan av t ex avloppsslam eller 

kompost-tillsats. Undantaget som bekräftar regeln är Norge, som i sina regler för 
avloppsslam påpekar att mer näring än vad jorden behöver inte får tillföras. 

• Ingenstans diskuteras effekten av kombinationer av ämnen. 
 
Det finns således en konsensus om att det som skall regleras framför allt är totalhalter av 
enskilda kemiska ämnen som anses skadliga. Detta är inte så självklart som det kan 
tyckas. 
 
4.2 Problem med att bara mäta totalhalter  
 
Det finns en hel del forskning som visar att den kemiska formen av metaller har mycket 
stor betydelse för fastläggningen i jorden såväl som upptaget i växter. Detta påverkar 
både spridning och effekter, eftersom den stora bortförseln från en åker sker genom 
läckage via markvatten ut i vattendrag eller till grundvatten, samt bortförsel med grödan. 
Vissa organiska former av metaller, t ex metylkvicksilver, TBT (tributyltenn, användes 
till båtbottenfärger) m fl är många gånger farligare för miljö och hälsa p g a att de, till 
skillnad från de oorganiska formerna, är fettlösliga och således anrikas i levande vävnad. 
Den enda metall där man idag gör skillnad är krom. Detta beror på att CrVI har betydligt 
otrevligare egenskaper är CrIII, bl a kan det orsaka kontakteksem och cancer. De flesta 
metaller kan dock förekomma i flera olika former med helt olika egenskaper, varför man 
kan diskutera huruvida inte även andra metaller än krom borde delas upp i undergrupper 
med olika gränsvärden. Svårigheterna med detta är dels att det i vissa fall är svårt att mäta 
olika metallformer utan att förändra dessa under pågående mätning, dels att olika former 
kan övergå i varandra med tiden p g a oxidation med luftsyre, mikrobiologiska angrepp 
av organiska grupper mm.  
 
Det finns flera exempel på samverkanseffekter av olika kemiska ämnen. Vad gäller 
upptag i växter är det känt att upptaget av kadmium ökar vid brist på zink. Växterna tar 
helt enkelt upp kadmium istället för zink p g a dessas stora kemiska likhet: båda har i sin 
joniska form två positiva laddningar och är av liknande storlek. Likaså påverkas upptaget 
av bly av kalcium - hög kalkhalt minskar blyupptaget. Ett antal organiska ämnen har visat 
sig öka upptaget av koppar till bakterien Photobacterium phosphoreum [22]. Flera 
tänkbara mekanismer för detta finns, bl a kan man tänka sig bildning av organiska, och 
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därmed fettlösliga, komplex mellan metallen och ett organiskt ämne, vilket ökar 
biotillgängligheten. 
 
4.3 Toxikologiska tester framtiden? 
 
För att slippa testa tusentals kända och okända kemikalier kan man istället testa objektets 
totala inverkan på levande organismer. Då får man även med de samverkanseffekter, 
antagonistiska (motverkande) såväl som synergistiska (samverkande) som med stor 
sannolikhet finns mellan olika, samtidigt förekommande, ämnen. Man kan testa flera 
olika effekter: akut toxicitet, kronisk toxicitet, mutagenicitet, reproduktionshämning mm. 
Finessen med dylika tester är flera: 
 

• Man slipper undan med färre tester 
• Man får med samverkanseffekter 
• Man får med även kemikalier som man inte visste att man behövde leta efter 

 
Det saknas idag ett standardiserat toxicitetstest för jord. Däremot finns en hel del tester 
gjorda på sediment, vilket är snarlikt ur testningssynpunkt [23]. Det återstår en del arbete 
innan toxicitetstester kan komplettera, och kanske också ersätta, kemiska tester. Det som 
måste göras är bl a standardisering av testmetod och testorganism/organismer, riktlinjer 
för provtagning (hur många prover, vilket djup, provförvaring etc). Här finns mycket kvar 
att göra, men när man kommer fram till ett tillfredsställande testförfarande finns 
betydande vinster att göra i form av mer rättvisande bedömningar, särskilt av okända 
objekt, samtidigt som de kemiska testerna kan minska. 
 
4.4 Även annat än skadliga kemikalier kan finnas 
 
För allt som skall användas att odla i är parametern ogräsfrö och rot-ogräs av största 
betydelse. Kompost av hushållsavfall och liknande, samt avloppsslam, innehåller t ex 
tomatfrön. Dessa frön är mycket motståndskraftiga och ger upphov till oönskade 
tomatplantor om de sprids på åkrar och i planteringar. Jord som redan ligger på marken 
kan naturligtvis innehålla ett stort antal ogräs i form av rotdelar och frön. När man lägger 
ut jord eller jordförbättringsmedel ytligt är även synliga föroreningar som plastskräp, 
dåligt nedbrutna apelsinskal och glasbitar viktiga. Stora stenar ställer till tekniska 
problem. Här är det inte många länder som ställt krav. Systemet för certifiering av 
kompost och rötrest i Sverige samt dess motsvarighet i Storbritannien innehåller krav på 
synliga föroreningar, glas, sten och ogräs. I förorenad jord och avloppsslam har inte dessa 
krav ställts i de länder som undersökts.  
 
De hygieniska aspekterna har, efter att förut ha förbisetts, blivit mycket aktuella de 
senaste åren. Kraven har skärpts på vad som får behandlas biologiskt i t ex komposter och 
vad som skall brännas. Angående avloppsslam har hygienfrågan lyfts fram i förslaget till 
nytt EU-direktiv och skärpta, mer preciserade krav är att vänta.  
 
Det är i det här sammanhanget intressant att se att inget land anser att mark skall kunna 
klassas som förorenad pga hygieniska brister. Man kan tänka sig flera fall där t ex höga 
halter av bakterier skulle kunna motivera en sanering av marken eller åtminstone 
diskvalificera den för viss användning. Exempel kan vara om man spridit gödsel eller 
liknande som i efterhand konstaterats vara förorenad. Inga gränsvärden för bakterier, 
virus eller parasiter har hittats i reglerna för förorenad mark. 
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4.5 Lagom är bäst 
 
Förorenad jord, avloppsslam och kompost innehåller näringsämnen. I avloppsslam och 
kompost kan halterna vara så höga att läckage till omgivningen riskeras, vilket kan leda 
till att vattendrag växer igen. Alltför höga halter av näringsämnen kan också förhindra att 
det växer bra. Exempelvis kan frön och småplantor få svårt att etablera sig om jordens 
ledningstal är för högt. Ett högt innehåll av kväve kan förlänga sommarsäsongens tillväxt 
så att plantorna inte ställer om sig för vintervila i tid, och följaktligen blir mer sårbara för 
frostskador.  
 
Både avloppsslam och kompost är restprodukter som produceras i stora mängder nära 
städer och det kan vara långt till den marknad på vilken dessa material skall avsättas. Då 
ökar risken för dumpning av stora mängder på små ytor. Ofta begränsar halterna av 
skadliga ämnen den påförda mängden. Om man lyckas producera en mycket ren produkt 
finns, enligt ovan förda resonemang, ändå skäl att begränsa mängderna för att inte få för 
koncentrerad näringstillförsel. Norge har tagit hänsyn till detta i sina regler för 
avloppsslam och kompost. Även EU-blommans regler nämner belastningen av 
näringsämnen. I övrigt verkar denna aspekt inte beaktad. 
 
Anläggningsjord har även fysiska egenskaper som måste beaktas om man skall använda 
den som konstruktionsmaterial, såsom kornstorleksfördelning, organisk halt mm. Att 
dessa parametrar inte nämns när man reglerar avloppsslam, kompost och förorenad mark 
är väl naturligt. 
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5 Slutsatser 
 
En hel del värdefull information har erhållits för detta projekt i föreliggande rapport. 
Informationen gäller dels vilka föroreningar som ansetts väsentliga att reglera, dels på 
vilka nivåer detta sker. Dessutom har ett antal olika angreppssätt, framför allt på 
förorenad mark, redovisats. Dock visar resultaten tydligt att flera aspekter på jord återstår 
att fundera över, såsom näringsinnehåll, konstruktionsmässiga aspekter samt föroreningar 
som inte består av kemiska ämnen. 
 

• Några kvalitetskriterier för jord som detta projekt åsyftar har inte påträffats i 
undersökningen. Som förväntat handlar största delen av materialet om vad som 
inte skall finnas i jord, kompost etc. Den enda funna rekommendationen om 
näringsämnen är från Råd och anvisningar till anläggnings-AMA. Bestämmelser 
om strukturparametrar har enbart återfunnits i anläggnings-AMA och i faktablad 
från kommunförbundet och golforganisationer.  
 

• Omfattningen av riktlinjer för förorenad mark är mycket stor i de studerade 
länderna. De undersökta länderna har skillnader med avseende på  bl a 
angreppssätt (riskanalys eller strikt klassning av marken), analysmetoder och 
definitionen på en standardjord.. Riktvärdena för samma ämnen skiljer sig 
betydligt mellan olika ämnen.   

 
• Urvalet av ämnen är ganska likt med avseende på metaller men skiljer sig mer för 

organiska ämnen. Sverige har en del organiska ämnen med på sin lista för 
förorenad mark som helt saknas i andra länder eller förekommer hos mycket få, 
främst dibromklormetan, bromdiklormetan, tetraklormetan och 2,4-dinitrotoluen. 
Omvänt förhållande gäller för mineralolja, 1,2-dikloretan, vinylklorid och DDT 
m fl. 
 

• De flesta av de studerade länderna har gränsvärden för avloppsslam som skall 
användas på åkermark och jord på vilken avloppsslam skall spridas.  
 

• Många av de studerade länderna har riktvärden för kompost. De studerade 
länderna har dock kommit olika långt med avseende på komposthantering.  

 
• Två stycken frivilliga system har undersökts, EU-blomman och KRAV. EU-

blommans regler för metaller stämmer överens med det 
kompostcertifieringssystem som finns i Sverige. KRAV har en begränsnings på 
metallhalten i jordförbättringsmedel.  



36 
 
 
 
 

 

6 Referenser 
 
Referenserna i nedanstående tabell gäller för siffrorna inom [ ]-parenteserna. 
 

[X] Referens 
1 Uppföljning av deponiförbuden, Redovisning av regeringsuppdrag.  

Naturvårdsverket, diarienummer 641-594-02 
2 Naturvårdsverkets föreskrifter om hantering av brännbart avfall; NFS 2001:17 
3 Deponiskatt: Svensk Författningsamling (SFS) 1999:673 

www.notisum.se 
4 EUs deponidirektiv, EU-direktiv 1999/31 

http://europa.eu.int/eur-lex/sv/search/search_lif.html 
5a Anläggnings-AMA 98 (Allmän material och arbetsbeskrivning för 

anläggningsarbeten), Svensk Byggtjänst 1999, ISBN 91-7332-885-5,  
5b RA98, Råd och anvisningar till anläggnings-AMA 98, Svensk Byggtjänst 1999, 

ISBN 91-7332-886-3 
6 se Sverige, förorenad jord, i tabellen nedan  
7 se Sverige, avloppsslam, i tabellen nedan 
8 Naturvårdsverkets rapport  4418, Naturvårdsverket , VAV och LRF, Användning 

av avloppsslam i jordbruket, Naturvårdsverket Solna, 1995, ISBN 91620-4418-4, 
”slamöverenskommelsen” 

9 AFR-rapport 216, AFN, Naturvårdsverket, Förslag till certifieringssystem för 
kompost och rötrest från organiskt avfall, Slutrapport, ISSN 1102-6944, ISRN 
AFR-R-216- SE, Stockholm 1998 

10 AFR-rapport 257, AFN, Naturvårdsverket, RVF Utveckling, rapport 99:2, 
Sjösättning av certifieringssystem för kompost och rötrest, Slutrapport, ISSN 
1102-6944, ISRN AFR-R-257- SE, Stockholm 1999 

11 Biological waste treatment in Europe - technical and market developments, Josef 
Barth, INFORMA Compost Consultants, Oelde ; Germany, 
http://www.bionet.net/de/index.htm 

12 Rådets direktiv 86/278/EEG av den 12 juni 1986 om skyddet för miljön, särskilt 
marken, när avloppsslam används i jordbruket 
Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 181 , 04/07/1986 s. 0006 - 
0012 

13 Faktablad Golfbanor, Växtbäddens organiska material, del 1, Tobias Mattsson, 
SLU och Maria Strandberg, Svenska Golfförbundet, utgivare: Svenska 
Golfförbundet, 2000-06-15 

14 Johannes Dettwiler, BUWAL, Schweiz, personlig kommunikation 
http://www.buwal.ch/d/index.htm 

15 Margareta Magnusson, SLU, personlig kommunikation 
16 KRAVs regler 2002, www.krav.se 
17 Rådets förordning (EEG) nr 2092/91 av den 24 juni 1991 om ekologisk 

produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter 
och livsmedel, http://europa.eu.int/eur-lex/sv/index.html 

18 CEN TCs: http://www.cenorm.be/standardization/tech_bodies/cen_tcs.htm 
19 Referens: Kommissionens meddelande till Rådet, Europaparlamentet, 

Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén, ”Mot en temainriktad 
strategi för markskydd”. KOM(2002), 179 slutlig,  
Bryssel 2002-04-16 
Internet: http://europa.eu.int/comm/environment/agriculture/soil_protection.htm 

20 Kommissionens beslut av den 28 augusti 2001 om fastställande av ekologiska 
kriterier för tilldelning av gemenskapens miljömärke till jordförbättringsmedel 



37 
 
 
 
 

och växtmedier, 2001/688/EG,  www.blomman.nu 
http://europa.eu.int/comm/environment/ecolabel/producers/pg_soilimprovers.htm

21 KRAV-märkta plantjordar, FAKTA trädgård, nr 2, 2002, Margareta Magnusson, 
SLU, Uppsala 

22 Ekvall, A. Metal Speciation and Toxicity in Sewage Sludge, doktorsavhandling 
Chalmers Tekniska Högskola, Department of Sanitary Engineering, 1995, ISSN 
0280-4581 

23 Göran Dave, Inst för zoofysiologi, Göteborgs Universitet, pers komm. 
24 Cajsa Wahlberg, Naturvårdsverket, personlig kommunikation  
25 Tillståndet i svensk åkermark, Eriksson J, Andersson A, Andersson R, 

Naturvårdsverket rapport 4778, ISBN 91-620-4778-7, år 1997 
 
Referenserna i nedanstående tabell gäller för länderna i samma ordning som de 
förekommer i rapporten.  
 

Land Typ av 
referens 

Referens 

Sverige förorenad 
jord 

Generella riktvärden för förorenad mark, Beräkningsprinciper och 
vägledning för tillämpning. Naturvårdsverket, januari 1997, ISBN 91-620-
4638-1 

 slam SNFS 1998:4, Statens naturvårdsverks föreskrifter om ändring i kungörelsen 
(SNFS 1994:2) med föreskrifter om skydd för miljön, särskilt marken, när 
avloppsslam används i jordbruket, 
http://www.naturvardsverket.se/dokument/lagar/foreskri/snfstext/1998_4.htm

 kompost Sjösättning av certifieringssystem för kompost och rötrest, AFR-rapport 257, 
ISSN 1404-4471 

   
Norge förorenad 

jord 
www.sft.no;publikasjoner;kjemikalier;TA-1629 
Samtal med Anne Boen, Lantbrukstillsynet (www.lantbrukstillsynet.no) 

 slam www.lovdata.no;föreskrifter;miljöverndepartementet;1995.01.02, nr 0005 
 kompost www.lovdata.no;föreskrifter;landbruksdepartementet;1998.05.28, nr 0562 

eller: www.landbrukstilsyn.no, kontaktperson: Anne Böen 
   
Finland förorenad 

jord 
Ari Seppanen, ari.seppanen@umbaristo.fi, Miljöministeriet 
Ympäristöministeriö, Ministry of the Environment  
PL 35,  00023  VALTIONEUVOSTO FINLAND 

 slam www.finlex.fi, författning 282/1994, 
   
Danmark förorenad 

jord 
Vejledning fra Miljöstyrelsen, Nr 6 1998, Oprydning på forurenede 
lokaliteter – Hovedbind, Internet: 
www.mst.dk:udgivelser:publikationsdatabase 

 slam www.retsinfo.dk;retsinformation;sögning;sök på nr 49 år 2000 
   
Holland  förorenad 

jord 
The Circular on target values and intervention values for soil remediation, 
2000-02-04, Annexes A-D, The Netherlands Ministry of Housing, Spatial 
Planning and Environment,  Internet: 
www.vrom.nl;international;domestic;environment;soil policy;publications 

 slam Manure and the environment, The Dutch approach to reduce the mineral 
surplus and ammonia volatilisation, 2002-02-19 

   
Belgien  
Vallonien 

förorenad 
jord 

: Réhabilitation des dépotoirs et assainissement des sols : le point sur la 
situation en Région wallonne et ses perspectives d'évolution, Office Wallon 
des Déchets, Direction des infrastructures de Gestion de Déchets, 2001-10-



38 
 
 
 
 

01 
http://environnement.wallonie.be;déchets;rapports et 
publications;rehabilitation des… 

 slam Arrêté du Gouvernement wallon portant réglementation de l'utilisation sur ou 
dans les sols des boues d'épuration ou de boues issues de centres de 
traitement de gadoues de fosses septiques, Office Wallon des Déchets, 1995-
01-12, http://environnement.wallonie.be;législation;législation 
regionale;categories de déchets 

   
Belgien 
Flandern 

förorenad 
jord 

Jord: Besluit van der Vlaamse regering tot wijziging van heit besluit van der 
Vlaamse regering van 5 maart 1996 houdende vaststelling van het Vlaams 
reglement betreffende de bodemsanering 
Internet: www.ovam.be;bodem in Vlaanderen;wetgeving et 
bodemsaneringsdecreet...; besluit van de Vlaamse regering van 12 oktober 
2001 

 slam Meddelande från kommissionen till rådet och europaparlamentet; Rådet om 
tillämpningen av direktiv 75/439/EEG, 75/442/EEG, 78/319/EEG och 
86/278/EEG om avfallspolitik, Bryssel 27/2 1997 

   
Tyskland förorenad 

jord 
Federal Soil Protection and Contamined Sites Ordinance (BbodSchV), 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, 12 juli 
1999.  
www.bmu.de;downloads;english downloads 
Försiktighetsvärden: Precautionary Values for the Protection of Soil. 
Derivation and Recommendations for some heavy metals, PCB and PAH. Dr 
Günther Bachmann, Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit 

 slam Klärschlammverordnung, Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit, 15 april 1992. www.bmu.de;sök på 
„Klärschlammverordnung“. 

 kompost Bioabfallverordnung, BioAbfV, Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsicherheit, 21 sept 1998. www.bmu.de:sök på 
„BioAbfV“ 

   
Frankrike förorenad 

jord 
The French Apporoach to contamined-land management, augusti 2001, 
BRGM/RP-51098-FR 

 slam Arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux 
épandages de boues sur les sols agricoles pris en application du décret n° 97-
1133 du 8 décembre 1997 relatif à l'épandage des boues issues du traitement 
des eaux usées 

 kompost  
   
Storbritannien förorenad 

jord 
Environmental Protection Act, part IIA;  SGV-värden. Dessa finns på: 
www.defra.gov.uk; environment; former DETR pages on environmental 
protection; land – soil and contamination; contamined land; publications; 
policy (eller) technical material 

 slam  
 kompost The composting association standards for compost, The composting 

association: www.compost.org.uk 
   
Schweiz förorenad 

jord 
The Swiss Soil Pollution Prevention Legislation, 1983, uppdaterad 1995, 
Swiss Agency for the Environment, Forests and Landscape. 

 slam Ordinance relating to Environmentally Hazardous Substances, 9 june 1986, 
uppdaterad oktober 2001, BUWAL, Schweiz 



39 
 
 
 
 

   
Österrike förorenad 

jord 
"OENORM S 2088-2 :2000 06 01 - Contaminated sites - Risk assessment for 
polluted soil concerning impacts on surface environments".(www.on-
norm.at) 
"OENORM L 1075 :1993 06 01 – Inorganic pollutant elements in soils under 
agricultural and horticultural use -Selected first official values" (www.on-
norm.at) 

 slam Austrian Sewage Sludge Ordinances of the provincial governments 
(www.ubavie.gv.at) 

 kompost Austrian Standard for heavy metal contents in composts, www.ubavie.gv.at/ 
Publikationen->UBA-Info->1996->2-96 

   
Spanien förorenad 

jord 
Guidelines for the evaluation of soil quality, Miljömyndigheterna i 
Katalonien 

 slam Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre, por el que se regula la utilizacion 
de los lodos de las depuradoras en el sector agrario. BOE num 262, de 1 de 
noviembre de 1990. 
Orden de 28 de mayo de 1998, sobre fertilizantes y afines. BOE núm. 
131 de 2 de junio de 1998 
Kontaktperson: Inés Iribarren, Instituto Geológico y Minero de Espana 
(IGME), Spanish Institute for Geology and Mining, C/ Ríos Rosas no 23,  
28003 Madrid. 

   
USA förorenad 

jord 
Soil Screening Guidance: Fact Sheet, Publication 9355.4-14FSA, 
EPA/540/F-95/041, PB96-963501, July 1996 
Internet: www.epa.gov eller EPA Home:Superfund:Law, Policies 
&Guidances:Policies & Guidances:Soil Screening Guidance 

 slam Code of Federal Regulations, CFR 503.13, table 1, 2, 3 and 4.  
www.biosolids.org 

   
Nya Zeeland förorenad 

jord 
slam 
kompost 

in draft, May 2002": Guidelines for the Application of Biosolids to Land in 
New Zealand. Volume 1: Guidelines.  
New Zealand Water and Wastes Association.   

   
Kanada förorenad 

jord 
Canadian Soil Quality Guidelines (QSoQGs), Environmental Canada 
www.ec.gc.ca/envhome.html, information/publications:guidelines:Canadian 
environmental quality guidelines:soil 

 
 
 


