
Är kommunalt reningsverk verkligen 
bättre för miljön än småskaliga 

lösningar?

Eller 

Idag skiter vi inte i Mälaren
Skall vi göra det sen?



Miljöminister Carolina Skoog

Interpellationsdebatt 2017-11-09

250 000 enskilda avlopp måste åtgärdas. 
Våra sjöar och hav växer igen
Badvikarna förstörs. 

Är det verkligen de enskilda avloppen  fel? 





Vatten och avloppsrening

Igår
• Lagar kom till för att få bukt 

med Lort-Sverige
• Sjukdomar pga dålig 

avlopps och vattenhantering
• Lagar diktatoriska, 

Gav myndigheter möjlighet 
att driva frågorna kraftfullt i 
städerna

• Bygger på vattenburet 
system för avloppen i städer 
och tätort. 

• Skydda miljö och hälsa





Djupt borrad brunn ger ibland saltvatten
Borra två grundare hål, spräck mellan är oftast rådet.
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(WC septitank)

(WC septitank)



Säck  7,5 kg blåkorngödning (NPK):
P (fosfor) 0,23 kg
N (kväve) 0,9 kg

Jämförelse av avlopps näringsämnen med gödselprodukter. 

97,85 % av kroppen består av 
följande grundämnen
65 % Syre – ingår i nästan alla ämnen 

18 % Kol – ingår i nästan alla ämnen 

10 % Väte – ingår i nästan alla ämnen 

3% Kväve – proteiner och DNA 

1,5 % Fosfor – DNA, skelett och tänder 

0,35 % Kalcium – skelett, tänder och blod



Normalhushåll

BDT 
(+ ev septitank)

WC+BDT

Fritidshus

BDT (+ septitank)

Gödsling gräsmatta (500 m2)

Utsläpp P efter markbädd rening  P

Slutsats: 
Att göda gräsmattan är ok. 
6-7 säckar/år behövs för 500m2.
2,5 kg/100 m2, 500 m2= 1,7 säck/gång, Maj-sept 3ggr

Att leda ner det i avloppet gör att 
Mälaren förorenas och växer igen.

Skall vi behöva sälja och flytta 
för denna logik? 

Gödsling gräsmatta
Retention 50% av utsläppen efter markbädd/infiltrationsbädd

50%*1kgP

50%*0,1 kgP

50%*0,023 kgP



Reningsverkets utsläpp

Renat, ej helt rent vatten
P, N, Syrenedbrytande (BOD)
Läkemedelsrester
Virus, bakterier
Hormonstörande ämnen
Nonylfenol
Plastpartiklar
Metaller
mm

Bräddavlopp
WC, industri, BDT, gator

Stor regnskur, stor snösmältning, 
handhavandefel, stömavbrott

Reningsverket

Slam
Bräddning

Renat vatten

Jämförelse med silon i Köping: 
Volym bräddning av 59 000 m3 avloppsvatten 
direkt i Mälaren. 

Bräddningar Värmdö- badförbud flera gånger

https://mitti.se/nyheter/avloppsvatten-slapps-torsbyfjarden/ 

https://mitti.se/nyheter/avloppsvatten-slapps-torsbyfjarden/


• Slammet läggs på vassbäddar i Köping. Nästan fulla 2015
(Bladvass växer i 2 m djupa täta bassänger, slam fylls på 1,5-2 m,  lakvattnet leds åter till reningsverket) 

(anm 2022: Köping kör avloppsslammet till Kils kommun i Värmland (2021), Katrineholm körde sitt till 
Hallstahammar/Tränsta och spred 4300 ton slam på 500 000m2 som ett 1 cm skikt)

Slammet svårt bli av med. 
• LRF säger nej  (Järn- (och Al) föreningar binder P hårt och förstör jorden. Hormonstörande ämnen, t ex p-piller, nonylfenol, metaller plöjs 

ner.

• Mejeriföreningar seger nej  (t ex Arla)
Rädda för att konsumenterna skall vägra dricka mjölkprodukter

• Bönder får bra betalt för spridning på ej matodlingar och energiskog. Mutor ?!

Orsa: 
• Slam skickas till Särna blygruva, läggs på förorenade upplagsytor.

Stockholm, bl.a. Tyresö: 
• Slam skickas till Bolidens Aitikgruva och tippas på slaggstenshögarna runt om gruvhålet.

Spåren går ända fram. 
Vänersborg: 

● Deponitäckning (vad nu skillnaden är mot deponi), och kommunens planteringar och gräsmattor. 
Läcker inte tungmetaller därifrån?

Slam



Norrmälarstrand

Inga utsläpp direkt  
i Mälaren 

Del av avlopp ut i Mälaren

P utsläpp från 
Norrmälarstrand: 
Totalt: 0 

Jämförelse
Blåkorns-säckarReningsverket

Yara

Mälarens sediment i Galten

Slam
Bräddning

Renat vatten

13 500 säckar blåkorn

P 3 000 kg= 13 500 säckar

P 700 kg?
3043 säckar

P 219 kg
Utsläpp 58 945m3 av tot 3 390 000 m3= 1,77%, 
P tot/år 12,4 ton P*1,77%

P 1020 kg
3 390 000 m3*0,3 mgP/l

Slam 500 m3 till 
reningsverket.
Utsläpp efter rening 
1 kg P.
Denna mängd ökar om 
vi kopplas till 
reningsverket.

3000 säckar

1000 säckar

4400 säckar

Övriga stora utsläpp: 
lantbruk, skogsbruk, övr. industri



Område Köping/Norrmälarstrand Umeå/Mjölekusten

Områdets storlek 235 fastigheter 1300 fastigheter

Projektkostnad 86 Mkr 800 Mkr

Utsläpp till vatten
        Reningsverket

        Industri
        Fritidshusområdet.

1100 kg P  (inkl bräddning 57 000 m3) 
       (Norsaverkets miljörapport 2015)  
  700 kg P
   0 kg

5000 kg P, (94% reningsgrad)

   0 kg

Sedimentlager i Galten 3 100 kg 
(muddring hamn => bra vattenstatus först 2027
(Giftigt, muddermassor binds i cement)

Utsläpp i mark 
         Läckage avloppsledningar 

         Fritidshusomr. 

74  kg (0,6%)/ 620 (5%) kg
jfr vattenledningars läckage 25%

58 kg (1 säck 7,5 kg NPK/fastighet)
(med markretention betydligt lägre)

100 kg (med markretention betydligt lägre)

Utsläpp till vatten efter anslutning 
till KARV (kommunalt reningsverk)

Ökad mängd till vatten i st f till mark
(1m3 jord renar som 1km3 vatten=> 
20 m3 markbädd = hela Galtens vatten

50 kg P

Kostnad för minskning av P 16 Mkr/kg P  (På stormarknaden 100  kr/kg)



Näringsutsläppen syns av var vassruggarna finns

Brett band med vass utmed Köpingsfjärden och utmed åkrarna
Knappt något i våra områden. 

Varför utgör vi hög risk => 
   Hög skyddsnivå avseende fosfor gäller hela kommunen. 

Men hur hög risk utgör vi verkligen på Norrmälarstand?

Skall gödning få säljas i fortsättningen utan rigoriösa hanteringkrav?



Näringsutsläppen syns av var vassruggarna finns

• Brett band med vass utmed Köpingsfjärden och utmed åkrarna. 
Knappt något i våra områden. 

• Varför utgör vi hög risk 
=> Hög skyddsnivå avseende fosfor gäller hela kommunen.

        Men hur hög risk utgör vi verkligen på Norrmälarstand?

• => Skall gödningsmedel få tillverkas och säljas utan rigoriösa säkerhetskrav?
    

Bastviken, längre bort Sandviken.
Morämnområdena med fritidshus är fria 
från vass, lantbruket vid La: Sandviken 
har tidigare släppt ut näringsämnen, 
idag minskar vassen där. 

Från Bastviken mot Avhultas sjökant.
Lantbruken läcker näringsämnen.

Från Stäudd och inåt Köpingsviken. 
Utsläppen från Köpingsån och Köping har 
gett stora näringsutsläpp under 
århundranden, särskilt Yras 
salpetertillverkning.



Provtagningarna i Köpingsån och Köpingsviken
Föroreningarna är koncentrerade till centralorten, ej till landsbygden  



Bedräglig turordning
Lögnaktigt! 

Bedräglig turordning
Lögnaktigt! 



Utdrag ur Köpings VA-översikt, bild visad vid stormöte juni 2017.

En stor del av sjöar och vattendrag i Köpings kommun uppnår ej god vattenstatus enligt svensk vattenförvaltning. 
Detta gäller bl. a Galten. En bidragande orsak till detta är övergödning från enskilda avlopp. Andra bidragande orsaker 
är industri, jordbruk, skogsbruk mm.

=> Bedräglig turordning/lögn. 

I ett tillägg till planbeskrivning vid ändring av detaljplan 2017 för Tavsta Hage skriver kommunen

En kvantifiering av dagens utsläpp är inte möjlig med den information om anläggningarna som finns insamlad. Det är 
dock rimligt att anta att det kommunala avloppsreningsverket har en effektivare rening på BDT-vattnet än vad 
stenkistor i tunna jordlager kan ha. Sammantaget borde dock kvaliteten på vatten som når Mälaren förbättras 
väsentligt vilket bidrar till att uppfylla miljökvalitetsnormerna.
Lagen kräver i LAV att noggranna undersökningar skall ligga till grund för ett beslut om behov av kommunalt vatten 
och avlopp. Detta har alltså inte gjorts, därför gör man det enkelt för sig att enbart beskriva behoven som troliga vilket 
alltså är lögn och förbannad dikt. 
Utanför Tavsta Hage ligger en båtklubb, Gliparna, där 10-15 båtar brukar ligga varje helg utom mitt på sommaren. Vid 
storhelger betydligt fler båtar. Dessa släpper BDT vatten i form av diskvatten och handfatsvatten direkt i Mälaren. 
Utsläpp till mark bryts effektivt ner, det gör inte båtarnas vatten. 
=>Var är logiken?

Skall vi ha kommuner/myndigheter som ljuger för oss genom att framhålla miljöaspekter, och dessa argument inte 
håller vid närmare granskning?
Vilket samhälle har vi då skapat?



Premierar kortsiktiga vinster hos kommunerna. 
Exploaterar för ny permanentboende befolkning, 
nuvarande betalar för byggandet av infrastruktur. 
Kan sedan kräva in förbrukningsavgifter av 
användarna efter att vi fastighetsägare betalt 
nedläggningar av va-ledningarna. 

VAK (vatten avlopp kretslopp)  konferens. 

Pristagare 2017: Peter Jenssen, Norge
Professor vid NMBU, Norges miljø- og biovitenskapelige 
universitet, för hans arbete med kretsloppslösningar.  Stora 
flerfamiljshus i Fredriksstad.
Pristagare 2018: Marinette Hagman, ”Helsingborgs 
Stad, NSVA. 
För stadsförnyelseprojektet H+

Bägge projekten: 
Avloppet sugs av vakuum till tankar. 
Våtkomposteras blir gödsel. 
Markbäddar för BDT vatten och dagvatten.
 
Varför fungerar markretention i stad men 
inte på landet?

Källsortera avloppen
slut kretsloppet
återför näringen

Vi källsorterar våra sopor
Varför inte vårt avlopp?
I den finns den näring som naturen behöver,
inte bara NPK gödsel utan även nödvändiga 
mikroämnen. 

Näring förstörs genom att blanda oändligt mycket 
dricksvatten ihop med avloppet. 
Skickar nedsmutsad vattensörja till reningsverket. 
Kan inte rena sörjan fullt ut. 
Slammet kan inte återbrukas 
=> deponi, bränna, muta bönder 

Oerhört slöseri med naturens resurser
Förstör våra sjöar och hav avsiktligt.







Lag om allmänna vattentjänster, 2006:412.
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2006412-om-allmanna-vattentjanster_sfs-2006-412

1 § Bestämmelserna i denna lag syftar till att säkerställa att vattenförsörjning och 
avlopp ordnas i ett större sammanhang, om det behövs med hänsyn till skyddet för 
människors hälsa eller miljön.

Kommentar

Lagen är väldigt tydlig. För att en kommun skall kunna kräva att va skall ordnas i ett 
större sammanhang krävs just att människors miljö och hälsa inte uppfylls.
Om miljön inte förstörs och människors hälsa inte blir påverkad och människor inte blir 
sjuka så finns inte anledning att ordna va försörjning i ett större sammanhang.
Om va kan lösas enskilt så är inte behovet att lösa frågan i ett större sammanhang 
uppfyllt.
Allt annat är felaktigt! 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2006412-om-allmanna-vattentjanster_sfs-2006-412


… tydliga kriterier måste finnas för §6 LAV! 
Det får inte vara fråga om godtycke. 
Både FÄ och Kn måste känna rättsäkerhet. 

Miljöbalkens hänsynsregler 2:1. 2,3, 2:5  samt ekonomisk rimlighet 2:7 skall 
gälla även i de fall då man överväger anslutning till befintligt VA.        

Noggranna och fackmannamässigt utförda undersökningar måste krävas 
för att avgöra om uppsatta kriterier föreligger (rekvisit för §6). 

Vägledning om hur hälsorisker, miljöpåverkan och resurshushållning och 
andra aspekter (tex sårbarhet) skall värderas måste finnas. 

Kommunal VA (KARV) kan endast motiveras om vattenförsörjning inte kan 
lösas lokalt (enskild), dvs  vatten finns ej eller kan ej göras tjänligt. 

En avloppslösning som renar i paritet med KARV kan alltid ordnas lokalt 
och i enskild regi.



Blir det verkligen 
•  bättre hälsa,
•  bättre miljö,
•  renare, 
•  mindre mängd näringsämnen i Mälaren, 
om vi låter reningsverket ta hand om vår skit?

Om inte: 
Varför i så fall satsa 100 000 000 kr på skit?
Det finns andra lösningar som gör reningen bättre och betydligt 
billigare. 
Då slipper vi skita ner Mälaren även i fortsättningen. 

Men om vi kopplas till reningsverket kommer vi att öka utsläppen 
i Mälaren som har mycket, mycket sämre förmåga att rena 
avloppet än jord. 



DÅ
Rösträtt heter pengar

IDAG
Att få behålla hem och stuga heter pengar

Det är bara de som har råd som får bo kvar. 

Resten får sälja. 
Går inte det driver kronofogden in skulden och Du får flytta. 
I värsta fall får du leva på existensminimum, socialbidrag och bostadsbidrag. 

NU fördrivs befolkningen av kommunen


