
FSSD och 
slamfrågan





“Jag har mina principer, och gillar ni inte
dem så har jag andra”

/Groucho Marx/                                                                                                               



•14 long-term carcinogenicity studies
•8 good quality epidemiological studies
•> 30 Risk assessments
•11 RA groups – 11 different conclusions
Quantitative conclusions differed 106

Den akuta effekten av en kemikalie på olika algarter
kan variera en miljon ggr!

Att mäta ”giftighet” är en tröttsam väg att inte 
komma någon vart!



Värstingarna - brukar kallas “utfasningskemikalier”
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Återvinnings-
ekonomi eller 
cirkulär 
ekonomi?



Dagligt intag/pers Förväntat utsläpp från 
Ryaverkets toaltetter/år

Konstaterat innehåll i 
Ryaverkets slam/år

Haltökning i slam mot förväntat 
toalettavfall

Kvicksilver 2 mikrogram 0,7 kg 5 kg 7 ggr

Bly 5 mikrogram 2 kg 346 kg 170 ggr

Kadmium 7 mikrogram 2,5 kg 13 kg 5,4 ggr

Koppar 1 milligram 350 kg 6 ton 20 ggr

Mangan 2 milligram 700 kg 30 ton 40 ggr

Aluminium 0,8 milligram 300 kg 530 ton 1800 ggr

Järn 10 milligram 3,7 ton 680 ton 180 ggr

Zink 9 milligram 3,3 ton 10,2 ton 3 ggr

Krom 30 mikrogram 11 kg 374 kg 35 ggr

Silver 7 mikrogram 2.5 kg 23 kg 9 ggr

Slammet är industriellt avfall
Beskrivningen av avloppsslam som toalettavfall 
stämmer helt enkelt inte.

Toalettavfallet är bara en marginell del. 
Metallhalterna i slammet står inte i paritet med 
födointag, utan snarare i paritet med 
världsproduktionen av metaller. Detta är därför ett 
industriellt avfall.



Och nu blir det filmtajm

• Finns på youtube

• https://youtu.be/9wj6CEa_Zz4



Fråga 1

Är det inte bättre att lägga ut ett kvalitetsslam (Revaq) som är
renare än det övriga slammet, och fortsätta med ständig
förbättring via ett uppströmsarbete?

Om vi bara förbjuder allt slam, så försvinner incitamenten att
arbeta med uppströmsarbetet.



Fråga 2

Men om Naturvårdsverket sätter gränsvärden, då borde man väl
kunna lägga ut slammet om dessa gränsvärden klaras?
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Försiktighetsprincipen in vivo



Fråga 3

Det kommer ut mer miljögifter via vattnet än via slammet från
reningsverken. Av det PFAS som kommer in i reningsverket är
fördelningen 10:1. Då är ju inte slammet det stora problemet!



Fråga 4

I de s.k. Skåneförsöken har vi inte sett någon ackumulering av
metaller i jorden eller grödan. Därför finns det inga bevis att slam 
leder till skadliga effekter!



Fråga 5

• Om vi nu antar att slammet bidrar till skördeökningar och att 
kretsloppen bryts om inte toalettavfallets innehåll återförs till 
jordarna, hur kan vi påstå att vi går mot hållbarhet genom att 
lägga hinder för den återföringen? 

• Att välja att stödja utvecklingen mot SV 1 och 2 genom att 
bryta mot SV3? Hur går det ihop?



Ett förbud mot spridning av slam skulle inte lösa de problem 
som vi idag ser kopplade till giftfri miljö eller behovet av ökat 
kretslopp av växtnäring, vatten och andra resurser.

Det skulle inte heller styra mot en cirkularitet/förbättrat 
kretslopp mer än möjligen för ett ämne: fosfor (och det är 
något som vi snart inte har brist på – se www.reemap.com ).

Kommentar 1 Mats Johansson





Kommentar 2 Mats Johansson

Ett förbud mot slamspridning innebär att rikta ett starkt 
styrmedel och därmed merparten av investeringar och 
resurser mot en avskild del i våra va-system.
Dessutom finns det smartare och mer 
samhällsekonomiskt effektiv styrning om vi enbart vill 
”lösa slamfrågan” än med ett totalförbud.



Kommentar 3 Mats Johansson

Ett strikt slamförbud kommer att låsa fast utvecklingen av våra 
avloppssystem i dagens tekniklösningar dvs de avloppsreningsverk 
som producerar det som "här" uppfattas som problemet dvs 
slammet. Vi har redan låst in 10-15 miljarder per år i investeringar 
i dagens system de kommande åren, med ett slamförbud ökar 
detta än mer.
- Är det klokt att fortsatt investera fast oss i det system som vi 
utvecklade för +100 år sedan?


