
 
 

 
Hias • Postboks 4065, 2306 Hamar • Telefon:459 75 500 • post.hias.no • www.hias.no  

Bank: 1822 21 78432 • Organisasjonsnr.: NO 947 293 265 MVA 

 
 
Mattilsynet 
Postboks 383 
2381 BRUMUNDDAL 
 

 

  
   

 
 
 
 

Deres ref. Vår ref./Arkivkode Saksbehandler Dato 
Anne S. Bøen MF/ 17/777 /17/6980 Morten Finborud, tlf: 918 84 773 

morten.finborud@hias.no 
08.12.2017 

 
 
Revisjon av forskrift om gjødselvare mv. av organisk opphav - svar på 
høring. 
 
Hias IKS takker for muligheten til å gi innspill i arbeidet med revisjon av Gjødselvareforskriften. 
 
Vi oppfatter at oppdragsbrevet fra Landbruks- og matdepartementet datert 27.06.2016 gir viktige 
føringer som passer godt med våre strategier og planer for å realisere bærekraftige løsninger for 
renseanleggene i en sirkulær økonomi.  
 
For å tilfredsstille de ambisiøse målene som er beskrevet i utdypingen av oppdraget, må revisjonen 
av forskriftene etter vår mening motivere aktørene i bransjen til å velge løsninger som sikrer god 
utnyttelse av ressursene i avløpet. For at VA- bransjen skal investere i framtidsrettede anlegg, må 
det skapes forutsigbarhet for foredling og disponering av slambaserte produkuter, hvor produktenes 
faktiske egenskaper danner grunnlaget for økt verdiskaping gjennom bedre anvendelser.  
 
Hias IKS har siden 1995 behandlet sitt slam med termisk hydrolyse, med et sterilt 
jordforbedringsprodukt som resultat. Vi har siden den nåværende gjødselvareforskriften ble innført 
i 2003 jevnlig søkt om, og fått, dispensasjon til å disponere vår biomasse uten de begrensninger for 
spredning som gjelder for andre slambaserte produkter. Vi kan ikke se at det er framkommet fakta 
eller erfaringer som tilsier en skjerping av kravene til et sterilt produkt. Etter 15 år med 
dispensasjoner hadde vi nå forventet at sterilisert biomasse med organisk opphav ville få 
bruksbetingelser regulert i selve forskriften.  
 
I stedet ser vi at det opprinnelige forslaget om å å innføre varebetegnelsen «sterilisert avløpsslam», 
med justeringer av § 25 med sikte på mindre strenge bruksbetingelser enn for andre 
avløpsslamprodukter, er tatt ut av forslaget til endringer i denne omgang. 
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Hias IKS ser med bekymring på begrunnelsen for at denne endringen er tatt ut. Vi oppfatter at det 
er tatt hensyn til enkeltaktører i VA- bransjen som er bekymret for at det oppstår A og B produkter, 
og at det kan bli vanskeligere å disponere slam behandlet med enkle metoder dersom steriliserte 
produkter oppnår bruksfordeler. Slike bruksfordeler har vi i realiteten hatt i form av dispensasjoner 
i 15 år. Vi kan ikke forstå at det å bekrefte den faktiske situasjonen i forskriften endrer mulighetene 
for disponering av slam behandlet med andre metoder. Vi oppfatter nå et initiativ for å begrense 
betingelsene for bruk av sterilisert slam uten noen faglig begrunnelse. Ved å ta ut bestemmelser for 
«sterilisert avløpsslam» fra revisjonen signaliserer Mattilsynet at dette er en argumentasjon de 
vurderer å ta hensyn til. Det vil begrense muligheten for å investere i bedre metoder, og gjøre målet 
om mer bærekraftige løsninger vanskelig. Det er ikke forsvarlig å investere i innovative løsninger, 
med relativt lang nedbetalingstid, dersom disse må basere seg på hyppige søknader om 
dispensasjon fra forskriften.  
 
Vi mener oppdraget tilsier at gode renseprosesser og etterfølgende slambehandling må gi mulighet 
for å lage produkter som ikke lenger betraktes som avfall. Den sirkulære økonomien innebærer jo 
nettopp at avfallsressurser behandles og foredles til nye produkter som kan omsettes i et ordinært 
marked. Det bør legges til rette for «end of waste» kriterier for avløpsbaserte produkter på samme 
måte som det gjør for avfall. Slik vi drifter og planlegger oppgradering av vårt anlegg skjer dette i 
realiteten allerede ved at: 
 

• Varmeenergi gjenvinnes fra renset avløp og erstatter behov for kjøpt energi til oppvarming. 
• Biogass oppgraderes til drivstoff og selges til distributør for ordinær bruk i markedet. 
• Vi vil gjenvinne fosfor i form av struvitt og omsette det som et mineralgjødsel med organisk 

opphav.  
• Og vi vurderer å utnytte vår steriliserte biomasse, sammen med andre avfallsprodukter som 

hageavfall og returtre, til å produsere jordprodukter som kan erstatte torvbaserte produkter 
på hagesenterne.  

• For å få til dette vil vi slutte med bruk av fellingskjemikalier, og dermed redusere mengden 
fosfor i biomassen. Samtidig som gjenværende fosfor blir plantetilgjengelig i et produkt med 
mer balansert næringsinnhold.  

 
Dette er etter vår mening en utvikling som er nødvendig dersom renseanleggene skal ha en 
funksjon i en sirkulær økonomi. Det er etter vår mening også for lite (intet) fokus på at 
renseanleggene i dag baserer seg på store mengder kjemikalier for å fjerne fosfor fra avløpet. Dette 
ødelegger både for gode jordprodukter og for gjenvinning av fosfor, samtidig som store mengder 
kjemikalier havner enten på jordet (sammen med slammet) eller i resipienten.  
 
Når representanter for bransjen mener at bedre betingelser for et sterilisert produkt kan få store 
konsekvenser for framtidige investeringer er dette antagelig riktig. Men det er ikke tilstrekkelig å 
vurdere økonomi kun ut fra invevesteringsbehovet. Hias har gjennom grundige studier vist at 
ombygging til en renseprosess uten fellingskjemikalier innebærer store reduksjoner i 
driftskostnader, slik at disse investeringene blir økonomisk og miljømessig bærekraftige i et 
langsiktig perspektiv. Både fordi bedre produkter bør gi bedre bruksbetingelser og dermed bedre 
pris, og fordi fellingskjemikalier i seg selv er kostbart og utgjør en høy belastning på miljøet. 
Grunnlaget for å foreta disse investeringene er langsiktige og forutsigbare rammebetingelser. Det 
må sikres blant annet gjennom faglige kriterier for bruk av ulike foredlede produkter med avløp som 
råstoff.  
 
Hias IKS er positive til at det skal stilles strenge krav til relevant prøvetaking, dokumentasjon, 
merking og sporing av produkter med organisk opprinnelse. Om nødvendig er vi også positive til at 
VKM foretar en ny vurdering av risiko ved bruk av ulike slambaserte produkter som grunnlag for å 
stille relevante krav. Vi er imidlertid usikre på om det er framkommet nye forhold som tilsier at den 
foreliggende rapporten fra 2009 ikke lenger utgjør et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag? 
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Hias IKS ber om at det tas inn bestemmelser om «sterilisert avløpsslam» i §25 slik det opprinnelig 
var lagt opp til.   
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