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Hej Torsten,

jag har blivit ombedd att svara på ditt mail till Naiara [Pereira Cunha, v orf MP], 
eftersom jag engagerat mig mycket i kommunens kretsloppsarbete.

Precis som du skriver har regeringen tröttnat på att det sprids slam med 
tungmetaller mm på våra åkrar och har tillsatt en utredning för att få stopp på detta. 
Deras uttalade mål är att fosforn ska tillbaka till åkern utan att förorena. Det tycker 
vi i Miljöpartiet i Södertälje är alldeles utmärkt. Självklart är det de miljöpartistiska
ministrarna som ligger bakom! En trolig slutsats är att man kommer att elda 
slammet och få ut ren fosfor. Tyvärr försvinner samtidigt kvävet och den viktiga 
humusen, som verkligen behövs i våra leråkrar.

Jag hoppas att utredningen också seriöst behandlar den typ av hantering som vi har 
i Hölö. Om man kommer fram till att även kompostvattnet från Hölö och liknande 
anläggningar bör stoppas, ja då får vi göra det. Om man istället kommer fram till att
just Södertäljemodellen är hållbar och miljövänlig, ja då har vi fått ett verkligt 
erkännande.

Verksamheten i Hölö skiljer sig ju väsentligt från alla konventionella reningsverk, i
och med att man enbart hanterar sånt som kommer från toaletten. I Södertäljes 
kretsloppsarbete ingår att sortera ut toalettavfallet vid källan och spola ner det med 
max 6 dl vatten per spolning. Toalettavloppet kan alltså inte innehålla mer 
tungmetaller än vad som kommer från människornas avföring. När det kommit till 
Hölö så behandlas det med luft som gör att bakterier bryter ner avföringen. Sen 
tillsätter man urea, som är ett naturligt ämne som bland annat finns i urin och i 
många hudvårdsprodukter. På så sätt dödar man alla bakterier, inklusive de som 
kan sprida sjukdomar. Urea innehåller också kväve, så det fungerar som ett 
gödselmedel i sig.



Man kan egentligen inte säga att det sprids slam från Hölöanläggningen. Snarare att
man sprider en vattenbaserad kompostlösning med mängder av näring och 
humusämnen.

Alla Sveriges reningsverk arbetar på att få ett så rent slam som möjligt och med så 
lite tungmetaller som möjligt, så att det kan spridas på åkern. Det är dock mycket 
svårt, eftersom man blandar vatten från toaletten, duschen, tvättmaskinen och gator 
och en del industrier. Från allt detta, utom toaletten, kommer också ansenliga 
mängder mikroplast som man gärna vill rena vattnet ifrån – dvs det ska in i 
slammet istället för att följa med vattnet ut i recipienten. Och sen ska slammet ut på
åkern. Jag tror att det i första hand är detta som regeringen nu vill sätta stopp för.

Tack också för forskningsrapporten. Jag hade inte läst den förut, utan bara fått den 
refererad från miljökontoret. Det verkar vara en mycket noggrant genomförd 
undersökning av hela 44 läkemedel, inte bara 10 som du skriver. Den analyserar 
verksamheten i vår våtkompostanläggning i Hölö, som är aerob och alltså beroende
av luft, och jämför med andra metoder såsom syrefri, anaerob, hantering av annat 
slam. Förutom att vara en viktig

del i Södertäljes hantering av enskilda avlopp, så är anläggningen i Hölö också en 
mycket viktig forskningsanläggning.

Forskningsresultaten i rapporten visar bland annat att nedbrytningen av de flesta 
läkemedlen, men inte alla, är bättre i Hölös svartvattenhantering än i anaeroba 
verksamheter. Du påpekar helt riktigt att några läkemedel enligt rapporten faktiskt 
ökar i koncentration under hanteringen. Det är en osäkerhet som jag inte riktigt 
förstår och som heller inte förklaras. Hur kan det bildas läkemedel i en 
slamanläggning? Det måste jag ta reda på när semestrarna är över.

För att bedöma faran för människor har man undersökt hur det skulle vara om 
exempelvis det vete och de morötter som vi äter skulle ha gödslats med svartvatten 
från Hölö.

Slutsatser som forskarna kommer fram till är följande (min översättning):

Det är svårt att göra sig en bild av hur litet intaget av läkemedel är från grödor 
gödslade med svartvatten från Hölö.

Bara för två läkemedel skulle en normal daglig medicindos uppnås efter 100 000 
års intag av vete och morötter gödslade på detta vis.

……

Dessa resultat indikerar att spridning av svartvatten verkar ge en obetydlig risk för 
människor när det gäller intag av läkemedel. Faktum är att källsortering och 
återföring av svartvatten förefaller vara ett sätt att signifikant minska riskerna med 



läkemedel i miljön, särskilt när det gäller vattenlevande organismer och delvis även
när det gäller människor.

För det är ju så att den stora faran med läkemedel är när de kommer ut i vatten, så 
som de gör i alla våra konventionella reningsverk. I alla fall i dagsläget. Företrädare
för reningsverken utlovar bättre nedbrytning av läkemedel i framtiden. Det kan vi 
hoppas på. I vårt återföringssystem så räddar vi alltså vattnen från denna förorening
redan idag, samtidigt som både processen i Hölö och sedan bakterierna i marken 
bidrar till att bryta ner läkemedlen. Det visar sig också att upptaget i växter är 
mycket obetydligt.

I de hus där det installeras en källsorterande toalett kommer det inte ut någonting 
från toaletten till sjöar och vattendrag. Istället förs näringen till åkern, där den hör 
hemma. På sikt måste hela världen komma till ett system där vi inte grundar våra 
odlingsmetoder på gödselmedel som bryts i högst begränsade gruvor, såsom när det
gäller fosforn. Det vi tar ut från åkern måste tillbaka dit! I det arbetet är vi i 
Södertälje ledande i Sverige, men flera andra kommuner har tagit efter och 
utvecklat arbetet, exempelvis Helsingborg som bygger ett bostadsområde för 10 
000 invånare, där man källsorterar toalettavfallet, alltså svartvattnet, för att det ska 
kunna spridas på åkrarna.

För oss miljöpartister i Södertälje är det mycket viktigt att både värna och vara 
rädda om våra marker och vatten och samtidigt vara en del i den globala lösningen 
av hur näring ska kunna föras till åkrarna. Jag har vid ett tillfälle hållit föredrag för 
ett 70-tal journalister från hela världen om vår modell och det har varit många fler 
på besök. Det finns ett stort intresse för ett system som är hygieniskt, 
lågteknologiskt och som tar vara på näring och humus, särskilt för fattigare länder 
med utarmade jordar.

Och oavsett vad den nya utredningen kommer fram till, så kommer det alltid vara 
bra en bra idé att skilja ut kiss och bajs från övrigt avloppsvatten och att ta hand om
näringen.

Vänligen

Patrik Waldenström

Ordförande i Miljönämnden (MP) i Södertälje kommun

___________________________________________________________________
________________________________ 13 juli 2018

Hej vänner!

OK - nu är det dags för val! En viktig fråga för många av oss här i vår kommun 
gäller MP:s syn på slamspridning på åkermark.



BAKGRUND: Många i Miljöpartiet runt om i Sverige vill förbjuda spridning av 
slam på åkrar, men MP i Södertälje har stuckit ut huvudet och puffat för den egna 
kommuns kretsloppsförfarande, ex vis med kompostering av slam i Nackunga i 
Hölö, för påföljande utspridning på åkrar.

En forskningsrapport offentliggjord förra vintern, som kollade upp tio olika 
medikamenter i Nackunga, visade bl a på hur koncentrationen av en av 
dessamedikamenter faktiskt ökade under komposteringen(!), men framför allt att 
alla tio olika medikamenter återfanns i den gröda som försöksodlades på den 
slamkomposterade åkern...

FRÅGA: Hur ställer sig MP/Södertälje nu till regeringens beslut att genomföra en 
utredning för att förbjuda all slamspridning på åkerjord? Är allt mer tungmetaller 
och medikamenter i vårt livsmedel ett pris vi måste ta för ett fullständigt feltänkt 
kretsloppsförfarande? Eller kommer MP/Södertälje också att ändra inriktning i 
denna fråga?


