
 

 

 
Till: Regeringskansliet, m.remissvar@regeringskansliet.se 

Synpunkter från Täby Naturskyddsförening (TNF) på betänkande  
SOU 2020:3, dnr M2020/00078/Ke, Hållbar slamhantering. 

Vi som medlemmar i Sveriges största miljöorganisation Naturskyddsföreningen vill framföra 

våra synpunkter på utredningen SOU 2020:3 som nu är ute på remiss. 

Vi anser att Sverige har ett relativt väl fungerande system för att ta hand om och rena 

avloppsvatten, så att näringsämnen och en hel del av de gifter (många persistenta), 

kemikalier, tungmetaller, medicinrester, smittämnen, plaster, tillsatser från reningen och 

andra oönskade rester från samhällskroppen hindras från att nå hav, sjöar och vattendrag. 

Dagens avloppssystem och reningsanläggningar har huvudsakligen utformats och lokaliserats 

för att skydda vattenmiljön. 

De skadliga substanserna som tas bort ur avloppsvattnet i reningsverken för att inte skada 

vattenmiljön hamnar i det avskilda avloppsslammet som sedan läggs på åkrar och skogsmark 

samt används som anläggningsjord i t.ex. parker. De skadliga beståndsdelarna är i princip lika 

skadliga på land som i havet. Det som kan anrikas i de akvatiska näringskedjorna och skada 

vattenlevande organismer är i princip lika skadligt för landdjur/-växter och nå oss själva 

genom det vi äter. Man kan inte påstå att vi har kontroll över hur alla dessa material rör sig 

genom ekosystemet. Dessutom tillkommer långt fler kemikalier varje år än de som vi kan få 

bort ur systemen. I vilken utsträckning mikro- och nanopartiklar fångas upp i 

avloppsslammet är i hög grad okänt. 

Den av regeringen tillsatta utredningen ”Giftfri och cirkulär återföring av fosfor från 

avloppsslam” har inriktningen att förbjuda spridning av avloppsslam och att utvinna fosforn. 

Utredningen kommer fram till att det skulle krävas en övergångsperiod om 12–15 år 

eftersom nya tekniker för slamhantering måste utvecklas.  

Vi menar att fosforåtervinning måste bli styrande för ny teknikinriktning i 

avloppsvattenreningen. Vi vill också framhålla att alternativ till slamspridning finns och ett 

spridningsförbud ska inte behöva vänta på att tekniska och ekonomiska lösningar för 

avskiljning av fosfor utvecklas.  

Vi uppmanar regering och riksdag att skyndsamt fatta beslut om förbud mot spridning av 

avloppsslam med lämpliga övergångsregler. 

 
Täby den 13 maj 2020 
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