
PROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSENffl 

HÖGANÄS 2020-09-08KOMMUN 

KS/2020/414 

§ 152 
Kvalitetspolicy rörande hantering av avloppsslam 
Sammanfattning av ärendet 

Höganäs kommuns avloppsreningsverk har sedan 2010 varit certifierade i enlighet med 
certifieringssystemet REVAQ med avseende på kvaliten på avloppsslam. 
I samband med den första certifieringen togs en kvalitetspolicy fram för att klargöra kommunens 
inställning till slamhanteringen. Det har nu gått tio år sedan kvalitetspolicyn fastställdes. 
Kvalitetspolicyn har uppdaterats och behöver återigen fastställas. 

Syftet med certifieringssystemet REVAQ :ir att säkra att växtnäring från avloppsfraktioner 
produceras på ett ansvarsfullt sätt och att kvaliteten uppfyller fastställda krav. Syftet är även att 
erbjuda alla aktörer transparent information om hur slammet produceras och att det sker 
fortlöpande förbättring av kvaliteten på avloppsvattnet som kommer till avloppsreningsverket 
och därmed på växtnäringen från slammet . 

Enligt reglerna för certifieringssystemct REVA Q skall det fu111as en kvalitets policy som beskriver 
ambitionerna med avseende på slamkvalitcten. Policyn ska innehålla ett åtagande om ständiga 
förbättringar. l certifieringsreglerna står det att policyn ska fastställas av respektive nämnd eller 
styrelse, i vårt fall blir det kommunstyrelsen. 

Besluts underlag 
Arbetsutskottet, beslut den 25 augusti 2020, § 94, 
Teknik- och fastighetsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 2 juli 2020, 
Kvalitetspolicy avloppsslam, den 2 juli 2020. 

Beslutsgång 
Ordförande Peter Schölander (M) ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att 
kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att fastställa bifogad kvalitetspolicy. 

Beslutet ska skickas till 
Teknik- och fastighetsförvaltningen 

Anslaget nedtages den 2020-10- 12 
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1.3 Kvalitetspolicy 
Upprättat av: Viktoria Mossberg 

Sida: 1(1) 

Syfte 
Syftet med policyn är att klargöra kommunens inställning till slamhanteringen. 

Ansvar 
Kommunstyrelsen har ansvaret för fastställandet av policyn och VA-avdelningens chef ansvarar 

för att föreslå revideringar om sådana behövs. 

Slam policy 
Höganäs avloppsreningsverk tar emot och renar avloppsvatten från abonnenter 1 Höganäs 

kommun. Vid reningsverket produceras renat avloppsvatten, slam och biogas. 

VA-verksamheten vid Höganäs reningsverk har som målsättning att 

• Agera för att växtnäringen i producerat slam ingår i ett kretslopp med hållbar återföring, 

från avlopp till jordbruk. 

• Erhålla slam av så god kvalitet att det minst uppfyller kraven i certifieringssystemet 

REVAQ och gällande lagar, för återföring till produktiv mark. 

• Se till att arbetet bedrivs så att kvaliten på inkommande avloppsvatten ständigt förbättras 

och därmed även slamkvaliten. Detta kommer att ske genom ett systematiskt och 

målinriktat uppströmsarbete. 

• Arbeta strukturerat och med öppen dokumentation enligt rutiner och riktlinjer. 

• Bedriva arbetet med en öppen attityd för att ett ökat förtroendet och acceptansen för 

återföring av slam till produktiv mark. 

• Verka för att anslutna avloppsabonnenter medverkar i arbetet att mirumera mängden 

oönskade ämnen i avloppsvattnet. 

• Förebygga smittspridning vid slamhanteringen. 

• Följa gällande lagstiftning, regler och krav. 
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