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Remissvar Hållbar slamhantering SOU 2020:3. Diarienr M2020/00078/Ke. 
 
Jag vill yttra mig över rubr utredningsförslag i min egenskap av lantbrukare bosatt i ett 
område där slamspridning sker i stor skala och jag känner mig därför i högsta grad berörd 
av frågan. Dessutom är jag intresserad av miljö- och samhällsfrågor i största allmänhet. 
 
Bakgrunden är att Sveriges regering under 2018 tillsatte en särskild utredning för att: 
 
- Föreslå hur ett krav på utvinning av fosfor ur avloppsslam och ett förbud mot att 
sprida avloppsslam bör utformas. Förslagen skulle inte få hindra utvinning av biogas 
från avloppsslam genom rötning. 
- Redovisa den tekniska utveckling som skett vad gäller behandling av avloppsslam. 
- Utreda om det finns ett behov av ett etablerings- eller investeringsstöd för de tekniska 
lösningar som krävs för att återvinna fosfor ur avloppsslam. 
- Föreslå hur ett fortsatt ”uppströmsarbete” för att minska utsläpp nära källan  kan 
säkerställas i det fall ett förbud mot spridning av avloppsslam införs. 
 
I regeringens utredningsdirektiv var man tydliga med kravet på att hitta former för utvinning 
av fosfor ur slammet samt att huvudspåret skulle vara att införa ett förbud mot spridning. 
 
Vi är många som med förvåning noterar att utredningen tycks ha missuppfattat dessa 
direktiv! Dessutom har utredarna inte tagit hänsyn vare sig till människors hälsa eller 
livsmiljö i tillräcklig omfattning. Man har helt enkelt avvikit från utredningsdirektivet och valt 
en egen väg som innebär att slamspridning ska vara fortsatt tillåtet. Må vara att slammet 
ska bestå av visst angivet innehåll men sättet att uppnå denna ”kvalitet” har man inte gått 
in närmare på. 
 
Att kvalitetssäkra avloppsslam är naturligtvis i praktiken omöjligt. Det tror jag ingen kan 
säga emot.  Ingen av oss styr över vad vi människor, företag och samhället  i stort lämnar 
ifrån oss i avloppen/reningsverken/slammet!  Reningsverken har visserligen blivit mer och 
mer effektiva i att fånga upp föroreningar så att vattnet från reningsverket blivit renare, 
men resultatet  har samtidigt blivit att kvarvarande slam innehåller allt mer av oönskade 
och giftiga ämnen. 
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Vad gäller fosforåtervinning ur slam torde det utan tvivel höra framtiden till och 
förekommer i andra länder – utredningen ser dock bara svårigheter ur svenskt perspektiv 
och har inte 
lyckats prestera någon djupare analys eller förslag i frågan. Man har heller inte ansett sig 
behöva se hur omvärlden hanterar saken. 
 
Eftersom jag själv bor i ett område där slam börjat spridas i stor skala på åkermark vet jag 
att systemet med mottagning och spridning på åkermark utgör ett stort hot mot god miljö 
och rena livsmedel. Lantbrukaren får bra betalt för att ta emot slammet och tillåter sig/tillåts 
sprida decimetertjocka lager på fälten. Åkermarken har blivit den nya tidens deponi. 
Dessutom finns ingen kontroll att tala om, kommunen vill bli kvitt slammet på ett enkelt sätt 
och litar helt på lantbrukarens  sk egenkontroll. Men med  så mycket pengar med i spelet 
är systemet med egenkontroll tyvärr en ren utopi. En del lantbrukare och 
slam-entreprenörer är dessutom inte särskilt intresserade av miljöfrågor. Det finns inte ens 
några krav på vattenanalyser av dräneringsvattnet från slammade fält. Mina egna analyser 
av dräneringsvattnet från ett ”nyslammat” fält i grannskapet visar skyhöga halter av 
koliforma bakterier (>2420/100 ml) samt förhöjda halter av bla sulfat, flourid, arsenik, bly, 
koppar och uran. Jag har påpekat saken för kommunen men svaret blev att det är ämnen 
och halter som är naturligt förekommande, dessa försvinner med tiden. När det gäller 
motsvarande från enskilda avlopp, låter det annorlunda.... Då finns både regelverk, 
intresse och engagemang från stat och kommun på plats. 
 
Min slutsats är att spridning av avloppsslam på åkermark utgör en så stor miljöfara och 
hälsorisk att den måste förbjudas helt! Inga undantag ska medges. Giftiga ämnen i 
slammet försvinner inte bara för att slammet sprids på marken och brukas ner. Ämnena 
finns naturligtvis kvar i jorden, tas upp av växter och organismer eller ”försvinner” med 
dräneringsvattnet. Slamspridning tillhör en förgången tid och måste ses som en olycklig 
parantes som har sin grund i att vi inte förstod eller visste bättre. Ny teknik finns redan 
men den kan utvecklas för att  ta hand om avfallet på annat sätt och att återvinna den 
fosfor som finns i slammet. Jag är övertygad om att dagens och morgondagens 
konsumenter  förr eller senare kommer att se till att så  sker. 
 
Regeringen ska därför välja alternativ 1 med totalförbud för all slamspridning, ställa 
krav på fortsatt uppströmsarbete samt utveckling av teknik för utvinning och 
återföring av fosfor från slam i ren och växttillgänglig form. 
 
 
 
 
Vinköl, dag som ovan. 
 
Kjell Gustafsson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


