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Høringsuttalelse til delleveranse gjødselvareforskrift  
 

Norsk Vann hilser velkommen de foreslåtte endringer som gjør det lettere å bruke 
avløpsslambasert gjødsel på en måte og til formål som skiller seg fra tradisjonell 

bruk i landbruket. Ved denne endringen innfris delvis bestillingen om å gjøre 
regelverket mer tilpasset den teknologiske utviklingen, og i større grad fremme 

innovasjon og utvikling av nye og bedre løsninger.  

 
Vi etterlyser likevel de konkrete risikovurderinger som er lagt til grunn for å gi de 

foreslåtte lettelser i bruksbestemmelsene. Dette er etter vår mening nødvendig for 

å kunne etablere mer forutsigbare kriterier for andre teknologier, som kan gi de 
samme risikoreduserende effekter for avløpsslambasert gjødsel. 
 

Norsk Vann etterlyser også en helhetlig evaluering av hvordan forskriften har 
fungert. Vi ber om at alle rapporter og utredninger som myndighetene har fått 

utført i forbindelse med revisjon av gjødselvareforskriften, gjøres tilgjengelig på 
egnet sted, helst i elektronisk og nedlastbar form.  
 

 
Norsk Vann viser til Mattilsynets høringsbrev av 04.09.2017. Vi takker for invitasjon til å gi 

innspill til utkast til endringer i forskrift om gjødselvare mv. av organisk opphav – 

delleveranse: Omsetning og bruk av visse avløpsslambaserte produkter.  
 

Vårt høringssvar er basert på mottatte innspill fra Norsk Vanns medlemmer og er behandlet 
av Norsk Vanns avløpskomité.  

 

Generelt om prosessen med å revidere gjødselvareforskriften 
Forskrift om gjødselvarer m.v. av organisk opphav utgjør en helt sentral del av 

rammevilkårene til landets avløpsrenseanlegg. Bestemmelsene legger avgjørende føringer for 
hvordan anleggene planlegges, drives og vedlikeholdes. I dette ligger også kommunenes og 

selskapenes arbeid oppstrøms avløpsanleggene, for å forebygge og unngå at uønskede stoffer 

havner i avløpet. I mange tilfeller er kildene til slik forurensning diffuse og mulighetene for å 
påvirke disse begrenset, da ansvar og myndighet for å håndtere slike tilførsler ikke er tillagt 

våre medlemmer.  

 
Selv om denne delrevisjonen bare omhandler en liten del av forskriften, vil vi likevel knytte 

noen generelle kommentarer til forskriften og prosessen med å revidere denne.  
 

Gjødselvareforskriften avløste den tidligere slamforskriften fra 1995, og trådte i kraft i 2003. I 

2009 inviterte myndighetene første gang aktørene til å gi innspill til en revisjon av forskriften, 
og Norsk Vann ga innspill i 2010.  
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Formålet til forskriften er formulert slik:  

 
§ 1.Formål Formålet med denne forskriften er å sikre tilfredsstillende kvalitet på produkter 

som omfattes av forskriften, forebygge forurensingsmessige, helsemessige og hygieniske 

ulemper ved tilvirkning, lagring og bruk av gjødselvarer, mv. av organisk opphav og legge til 
rette for at disse produkter kan utnyttes som en ressurs. Forskriften skal også bidra til en 

miljøforsvarlig forvaltning av jordsmonnet og ivareta hensynet til biologisk mangfold. 

 
For at resultatet av prosessen med å revidere bestemmelsene i forskriften skal være så godt 

som mulig, savner vi et utgangspunkt for revisjonen, helst i form av en evaluering av 
hvordan forskriften har virket. En slik evaluering bør for eksempel svare på i hvilken grad 

forskriften har gitt resultater som samsvarer med formålet. I hvilken grad har forskriften 

bidratt til å sikre kvalitet, forebygge ulemper, legge til rette for ressursutnyttelse, forvalte 
jordsmonnet, og ivareta hensynet til biologisk mangfold? Eventuelt - på hvilke områder er 

målene ikke oppnådd? Og hvilke nye behov har oppstått undervegs som nødvendiggjør en 
revisjon? Med andre ord: hvilke behov er det som motiverer revisjonen?  

 

Norsk Vanns forventninger til pågående revisjon 
Det er lenge siden 2010 og Norsk Vanns innspill til prosessen den gang, og vi vil derfor 

benytte denne anledningen til å legge fram behovet og forventningene til en forskrift som skal 
regulere kvalitet og bruk av avløpsslam og organisk gjødsel basert på ressursene i avløpet.  

 

Norsk Vann forventer: 
 

• At forskriften er faglig fundert, gjerne understøttet av risikovurderinger fra VKM 

• At alle bruksbegrensninger er faglig fundert, dette gjelder særlig dersom det er 
bruksbegrensninger som gjelder spesielt for avløpsslam eller organisk gjødsel basert 

på avløpsslam 
• At forskriften ikke diskriminerer organisk gjødsel som har sitt opphav fra mat som er 

konsumert av mennesker 

• At alle kvalitetskriterier til sluttproduktet er faglig begrunnet og dokumenterbare  
• At det er etablert relevante analyse-standarder 

• At forskriften er teknologinøytral 
• At forskriften ikke er til hinder for utvikling og innovasjon 

• At forskriften motiverer for produktutvikling 

• At det må følge god veiledning med revidert forskrift 
 

Siden revisjonsprosessen startet i 2010 kjenner vi til at myndighetene har bestilt og fått 

utført vurderinger og anbefalinger om aktuelle problemstillinger knyttet til forskriften. Noe av 
dette materialet er presentert i ulike sammenhenger, men dette er mer tilfeldig, og finnes 

ikke samlet og tilgjengelig noe sted.   
 

Vi mener at alle berørte bør gis mulighet til å sette seg inn i dette materialet, og ber derfor 

om at alle rapporter og utredninger som myndighetene har fått utført i forbindelse med 
revisjon av gjødselvareforskriften gjøres tilgjengelig på egnet sted, helst i elektronisk og 

nedlastbar form.  
  

Vi er glad for den understrekning som er gjort i oppdragsbrevet fra Landbruks- og 

matdepartementet, der det heter: «Revisjonsarbeidet skal sikre at det organiske materiale og 
næringsstoffene i gjødselvare av organisk opphav, herunder husdyrgjødsel utnyttes best 

mulig som en ressurs i planteproduksjon og som kilde til bioenergi.» 
 

Generelt ønsker vi velkommen alle endringer i gjødselvareforskriften som kan fremme 

utvikling og innovasjon på området. Det har vært en betydelig utvikling siden 
gjødselvareforskriften ble innført i 2003, - også siden arbeidet med revisjon av 

gjødselvareforskriften ble startet i 2010.  
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Blant Norsk Vanns medlemmer er det mange kommuner og selskaper som er inne i prosesser 
der det skal gjøres store investeringsbeslutninger for nye eller utvidede avløpsrenseanlegg, 

med tilhørende slambehandling. Det er mange faktorer som påvirker valget av prosess for 

avløpsrensing, som sammensetning av avløpsvann, rensekrav og energi- og kjemikaliebruk. 
Disse må vurderes opp mot valg av slambehandling, som igjen må reflektere hvilken bruk og 

hvilket marked ferdig behandlet avløpsslam er tenkt for. Det er derfor et stort og økende 

behov for avklarte og forutsigbare rammevilkår, slik at beslutningene som skal tas kan gi 
gode løsninger for kommunens innbyggere i mange år framover.  

 
Dette underbygger viktigheten av at alle endringer i forskriften må være grundig vurdert og 

understøttet av fakta.  
 
Det er informert om at arbeidet med hovedleveransen skal pågå fram til 31.12.2017, og at 

forslag til endringer vil komme på høring etter den tid. Generelt vil vi bemerke at det er 
uheldig at arbeidet med denne revisjonen har tatt så lang tid. Når delrevisjonen nå kommer 

på høring, sannsynligvis tett innpå tidspunkt for hovedrevisjonen, er det et spørsmål om en 

ikke like gjerne kunne samkjørt dette i en felles høring.    
 

Selv om det i høringsbrevet henvises til at nåværende organisering av revisjonsarbeidet kom i 

stand etter en bestilling fra departementene i 2016, har bransjen forholdt seg til at 
revisjonsarbeidet startet så tidlig som i 2010, etter at myndighetene hadde invitert berørte 

aktører til å gi innspill. Norsk Vann med flere gav da innspill til arbeidet, og vi har hatt dialog 

med både Mattilsynet og Miljødirektoratet i tiden etter det.  
 

A- og B-slam 

Av høringsbrevet til del-leveransen fremkommer det at flere aktører har påpekt at det ikke 
må brukes begreper som skaper inntrykk av at det finnes A- og B-slam, og at det ikke gis 

signaler om at annet avløpsslam enn de produktgruppene som er omfattet av forslaget, ikke 

er trygt å bruke.  
 

Vi vil understreke at Norsk Vann ikke har gitt uttrykk for slike synspunkt. Våre medlemmer 
omfatter alle kategorier slamprodusenter, og vårt anliggende er å bidra til at regelverket er 

godt begrunnet, rettferdig og forståelig for alle medlemmer og slamtyper. For å unngå 

misforståelser om hvilket slam som er best, eller hva som er trygt og ikke trygt, er det 
avgjørende at det gis gode faglige begrunnelser for bestemmelsene, at begrunnelsene er 

tilgjengelige og kan kommuniseres.  
 

Hygieniseringskrav og risikovurdering 

Gjeldende forskrift stiller krav til hygienisering, ved at: 
  

• «Produkter og bruken av dem – inkludert sannsynlig misbruk – skal ikke medføre fare 
for overføring av sykdomssmitte til mennesker, dyr og planter. 

• Produktene skal ikke inneholde salmonellabakterier eller infektive parasittegg og 

innholdet av termotolerante koliforme bakterier (TKB) skal være mindre enn 2500 pr. 
gram tørrstoff (TS).» 

 

Bestemmelsen kom inn i regelverket første gang i 1995 (slamforskriften), med det nye og 
dimensjonerende kravet til hygienisering at det ikke skulle være (infektive) parasittegg. Dette 

medførte et større arbeid fra bransjen med å validere metoder for hygienisering, som ved 
kontrollerte forhold kunne dokumentere etterlevelse av kravet. Etter at kravet ble innført har 

det, etter det vi kjenner til, ikke vært påvist smittespredning til mennesker, dyr eller planter, 

der kilden for smitten kan føres tilbake til bruk av avløpsslam etter dagens regelverk.  
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Vi har ikke oppfattet at de foreslåtte endringer endrer på den bakenforliggende vurderingen 

av at hygienisert slam etter gjeldende regelverk er vurdert å være trygt for den bruk som 
forskriften angir. Det er viktig at dette kommuniseres.  

 

Forholdet til EUs slamdirektiv 
I høringsbrevet er det angitt hvilke muligheter og begrensninger som EUs slamdirektiv gir for 

den norske forskriften, og at direktivet ikke åpner for en kortere tidsbegrensning enn 10 

måneder etter siste sprededato, for dyrking av grønnsaker, poteter, bær eller frukt.  
 

Vi finner grunn til å påpeke at den faglige begrunnelsen for en karantenetid på 10 måneder 
for sterilisert slam ikke synes å være til stede, uavhengig av tillatt mengde tilført. Med et 

sterilisert slam skulle det etter vårt syn ikke være noen betenkeligheter med tanke på 

hygieniske eller smittefaglige forhold knyttet til å tillate også dyrking av grønnsaker, poteter, 
bær og frukt på arealer der det er spredt avløpsslamprodukter med betegnelsen 

«avløpsslambasert gjødsel». På generelt grunnlag støtter vi de endringer som tar hensyn til, 
og gir lettelser i bruksbegrensningene for, slamtyper som er produsert med slike metoder.  

Vi vil likevel etterlyse en konkret vurdering og analyse av nåværende og foreslåtte nye 

hygienekrav: Hvilken effekt har dagens hygieniseringskrav for avløpsslam hatt siden kravet 

om hygienisering ble innført i slamforskriften i 1995?  

Etablering av godkjenningsordning 
For slam som har vært gjennom termisk hydrolyse, har det over tid vært en praksis med å gi 

dispensasjon fra bruksbestemmelsene.  

I høringsbrevet heter det at «det er viktig for å sikre forutberegnelighet og tilgjengelighet for 
regelverkbrukerne at unntakene fra hovedreglene om bruk av avløpsslamprodukter 

fremkommer direkte av forskriften.» 

Videre heter det at begrunnelsen for å foreslå at varebetegnelsen «avløpsslambasert gjødsel» 
bare kan brukes etter godkjenning av Mattilsynet, er at det ikke har vært mulig å komme 

frem til kriterier som på en helt presis måte beskriver de produktene betegnelsen kan brukes 

på.  

Vi er enig i at det generelt er uheldig med et regelverk som det må dispenseres fra over lang 

tid, noe som ikke gir den nødvendige forutberegnelighet som bransjen trenger. Vi er likevel 
skuffet over at en ikke har klart å komme fram til éntydige kriterier som kan fremkomme 

direkte av forskriften. Hvilke kriterier er det i så fall Mattilsynet skal legge til grunn for en slik 

godkjenning, som ikke kan legges inn i forskriften?  

Avsluttende kommentar 

Norsk Vann hilser velkommen de foreslåtte endringer som gjør det lettere å bruke 
avløpsslambasert gjødsel på en måte og til formål som skiller seg fra tradisjonell bruk i 

landbruket. Ved denne endringen innfris delvis bestillingen om å gjøre regelverket mer 

tilpasset den teknologiske utviklingen, og i større grad fremme innovasjon og utvikling av nye 
og bedre løsninger.  

 
Vi etterlyser likevel de konkrete risikovurderinger som er lagt til grunn for å gi de foreslåtte 

lettelser i bruksbestemmelsene. Dette er etter vår mening nødvendig for å kunne etablere 

mer forutsigbare kriterier for andre teknologier, som kan gi de samme risikoreduserende 
effekter for avløpsslambasert gjødsel.  

 
Gjødselvareforskriften utgjør et sentralt rammeverk for å oppnå Regjeringens ambisjoner på 

områdene bioøkonomi, sirkulær økonomi og biogass. Miljødirektoratets rapport om bedre 

utnyttelse av fosfor peker også på muligheter og utfordringer med en mer optimal utnyttelse 
av fosfor. Vannbransjen spiller en viktig rolle i dette, og Norsk Vanns medlemmer er klare til 
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å bidra i dette viktige arbeidet også i tiden fremover. Vi deltar derfor gjerne i videre arbeid og 

drøftinger om dette sammen med myndighetene, der det er ønskelig.  
 

 

 

Med hilsen 

Norsk Vann BA 

 

 

___________________________ 

Toril Hofshagen 

Direktør 

(Sign.)                                                                             

 

 

 

 

____________________________ 

Arne Haarr 

Rådgiver 

(Sign.) 

 

 
 

*) Norsk Vann er en ikke-kommersiell interesseorganisasjon for vannbransjen. Organisasjonen skal 

bidra til å oppfylle visjonen om rent vann ved å arbeide for bærekraftig utvikling, sikre bransjen gode 
rammevilkår og legge til rette for kompetanseutvikling og kunnskapsdeling. Norsk Vann eies av norske 

kommuner, kommunalt eide selskaper, kommunenes driftsassistanser og noen private 

samvirkevannverk. Norsk Vann representerer 370 kommuner med ca. 95 % av landets innbyggere. 

Norsk Vann har en samarbeidsavtale med KS. 

 

 


