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I egenskap av privatperson, läkare, lekman i VA-frågor men efter att i flera år ha följt debatten kring små avlopp och 
hantering av avloppsslam, förordar undertecknad 
 
- att  utifrån försiktighetsprincipen skall ”Alternativ 1” – Ett omedelbart totalt förbud mot spridning av avloppsslam med 
mycket få undantag, fastställas  
 
- att Departementet med stor lyhördhet och respekt noterar, analyserar och åtgärdar den uppenbara olikhet i tolerans som 
myndigheter tillämpar för spridning av avloppsslam kontra ofta omotiverat stränga reningskrav för små avlopp. De 
senare åläggs viten, onödiga och mycket kostsamma uppgraderingar samt tvångsanslutningar till kommunalt avlopp 
 
 
Reflexioner: 
 
- Är fosfor en bristvara? Järnmalm innehåller fosfor som kan utvinnas och trygga hundratals års behov. Fosfor 
kan utvinnas ur aska efter förbränning av avloppsslam 
 
- Varför skall små avlopps förhållandevis rena slam tömmas regelbundet för att blandas med annat mer 
förorenat (läkemedel, mikroplaster osv) slam på reningsverken, ”renas” och därefter återföras i ett tämligen 
konstlat kretslopp? 
Längre (det finns exempel på tiotals år) tömningsintervall möjligen kompletterade med bakteriekulturer i 
slamavskiljaren borde vara ett självklart alternativ vilket ett otal äldre lantbrukare och fastighetsägare har 
erfarenhet av 
  
- Har utredningen påverkats av lobbyverksamhet från privata intressen som ser stor ekonomisk potential i 
slamhantering? Det är anmärkningsvärt att utredningen tar sig friheten att i ”Alternativ 2” frångå direktivet i 
vilket förbud ter sig som ett huvudspår 
 
- Medverkan av medicinsk expertis borde varit obligat speciellt för ”Alternativ 2”. 
Vad ger våra makthavare rätt till utförande av detta experimentet med stora delar av vår åkerareal och effekt på 
vår hälsa?  
Det ter sig närmast naivt att tro att Revaq (42 av 500 reningsverk) medför en ur hälsosynpunkt godtagbar 
kvalitetssäkring. 
Av alla de kanske hundratusentals ämnen som kan förekomma i slammet, testas för några tiotal (60). Slammet 
torde vara en unik ”brygd” av ämnen som var för sig kan skada och där ingen vet effekten av att blanda dem. 
Det kan vara så att totala påverkan inte är en addition av enskilda ämnens utan synergistisk. Det förekommer 
ackumulering och inlagring över lång tid.  
Effekter på ekosystem, mänskliga organ inklusive vår hjärna, är inte kartlagda även om det uttalas ”att man fn 
inte kan påvisa negativa hälsoeffekter av slammet”. Det är ett vågspel där vår hälsa ligger i ena vågskålen och 
kvittningsproblem av slammet i den andra. Förmodligen kommer det att ställas ökade krav på vår grad av 
självförsörjning, varför det även av den anledningen finns  skäl att värna om vår åkerareal och inte förorena den 
på ett sätt som riskerar bli oåterkalleligt i många år. 
 
- Det finns exempel på av privatpersoner utförda mätningar efter slamspridning varvid konstaterats såväl E Coli 
som oorganiska ämnen i oacceptabelt höga nivåer 
 
- Spridandet är förenat med stora luktproblem, ja rent av kan man kalla det en vedervärdig stank. 
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Hur kan det tillåtas? Det finns färgstarka skildringar av de olägenheter och luktupplevelser som är förknippade 
med slamspridning. Om en vedeldares rök orsakar olägenhet för omgivningen kan det resultera i eldningsförbud 
men det kan ostraffat spridas tusentals ton stinkande avloppsslam 
 
- Varför tillåts lagring av slam på stora betongplattor som medger avgivande av lakvatten till omgivningen? 
Närliggande fastighet kan ha ett mer eller mindre uppgraderat eget avlopp vars fosforutsläpp är totalt 
försumbart i sammanhanget men synas med nitiskt öga av miljöinspektörer  
 
- Varför får jordbrukarna bra betalt för att ta emot slammet om det har alla de utfästa fördelarna? 
Hur stort totalbelopp rör det sig om? Fosforns kemiska bindningar försvårar biotillgängligheten. 
Jordbrukarkollektivet ter sig måttligt intresserade av slammet. Siffran 20% förekommer. 
 
- Hur många vill ha ”slamodlat”? Utredningen verkar inte ha tagit hänsyn till krav från ekologiska odlare och 
konsumenter som kräver giftfria grödor. Starta en ”slamkarta” där all spridning loggas och görs tillgänglig för 
allmänheten samt märk grödorna ”slamodlat” så kommer facit på köplust hos konsumenterna 
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