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Reningsverkens slam måste klassas som farligt avfall 

Slam som problem   

Det sprids en felaktig bild av att reningsverkens slam är likvärdigt med naturligt gödselmedel. 

Men det som spolas ned i toaletterna är bara en bråkdel av det som slutligen hamnar i 

slammet. De växtnäringsämnen som hamnar i toaletten och har sitt ursprung i vår mat är 

därför kraftigt utblandade med ämnen som absolut inte bör läggas på en åkermark. Slammet 

är snarare ett farligt avfall och borde självklart hanteras därefter. Något ”ofarligt eller rent” 

slam existerar självklart inte.  

Metaller i slam 

I denna artikel har vi koncentrerat slamproblematiken till metaller även om det finns många 

andra farliga ämnen, som t.ex. hormonstörande organiska ämnen, flamskyddsmedel, PFAS, 

läkemedelsrester, gummipartiklar m.m. Att beskriva slammet som en naturlig gödsel är därför 

grovt missvisande. Det kan enkelt visas genom att enbart jämföra hur mycket metaller som 

kan förväntas komma från medborgarnas toaletter och jämföra med vad som faktiskt hamnar i 

slammet och här med Ryaverket i Göteborg som exempel. 

Halten av aluminium kan vara 1800 större än vad som kan förväntas av ett vanligt 

toalettavfall och för halten bly 170 gånger större (tabell 1). 

Tabell 1  

Metall Ämne      Dagligt intag     Intag per år/pers Intag 1 milj pers/år Ryaverkets slam   Överskrider                                          

                       innehåller per år    balans    

Kvicksilver 2 mikrogram 0,7 milligram 0,7 kg 5 kg 7 ggr 

Bly 5 mikrogram 2 milligram 2 kg 346 kg 170 ggr 

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

Koppar 1 milligram 0,35 gram 350 kg     6 ton 20 ggr 

Mangan 2 milligram 0,7 gram 700 kg   30 ton 40 ggr 

Aluminium 0,8 milligram 0,3 gram 300 kg 530 ton 1800 ggr 

Järn 10 milligram 3,7 gram 3,7 ton 680 ton 180 ggr 

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

Krom 30 mikrogram 11 milligram 11 kg 374 kg 35 ggr 

Silver 7 mikrogram 2,5 milligram 2.5 kg 23 kg 9 ggr 

 

Skulle man uppskatta mängden metaller som årligen återfinns i allt slam i Sverige skulle det 

motsvara ca 1200 söndermalda lastbilar (bilaga 4)!   
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Vad innehåller slammet mer än toalettavfall? 

Den stora metallmängden i slammet är en av många föroreningar.  Avloppsreningsverken tar 

emot i princip allt avlopp från olika typer av verksamheter i vårt samhälle: Industrier, 

verkstäder, sjukhus, dagvatten från vägar bland annat med asfalt, petroleumprodukter, 

metaller, däckbitar. Vatten från tak med färg, asfalt och metaller. Från konstgräs kommer 

granulat med gummi eller plast. Tvättmaskinerna släpper ifrån sig stora mängder av 

överskottskemikalier från textiltvättarna, till exempel nonylfenoler, färgämnen, mjukgörare, 

PFAS och mycket annat. Även hushållsdamm är koncentrerat med bland annat mjukgörare 

och flamskyddsmedel.  

Från sjukhusen kommer avloppsvatten från obduktionsavdelningar och från hela samhället 

kommer läkemedelsrester, kemikalierester, miljögifter och smittämnen.  

Ett stort antal kemiska ämnen återfinns i slam (bilaga 3). Den samlade giftverkan av detta är 

okänd. Hur många hamnar i mjölk och mejeriprodukter?  

Några av dessa ämnen, särskilt de hormonstörande, är för närvarande epidemiologiskt 

kopplade till inte bara skadliga effekter på ekosystemet med fauna och flora, men också till 

människor och kan ge en minskad fertilitet, urogenitala missbildningar, benskörhet, cancer, 

diabetes, fetma och störd mental utveckling. 

Därutöver känner man inte till vilka ämnen som finns i slammet eller deras sammanlagda 

påverkan på växter, djur och människor. S.k cocktaileffekter är ett erkänt riskpanorama där 

det råder vetenskapligt grundad misstanke om potentiella och allvarliga effekter. Det är ytterst 

motiverat att ta försiktighetsprincipen på allvar i dylika situationer. 

                                                                                                                                                                                                                                       

Svenskt Vatten AB marknadsför sin produkt ”Revaq-slam” med oriktiga uppgifter. 

Det bildas ungefär 200 000 ton (torrsubstans) slam per år i Sverige. Det är ett uppenbart och 

tvingande problem för reningsverken att kunna placera/deponera detta någonstans - år efter år.  

Det är med andra ord frågan om ett gigantiskt kvittblivningsproblem!  

Genom att beskriva slammet som värdefull gödsel för jordbruket och kalla det för en 

”kretsloppsprodukt” – blir reningsverken kvitt en stor del av slamberget på ett enkelt, billigt 

men ohållbart sätt. Att skilja miljögifterna från växtnäring i slammet anses bli för dyrt, även 

om sådan teknik redan finns, vilket man gjort bland annat i Tyskland och Danmark. 

Eftersom det inte sker någon systematisk mätning av förekommande kemikalier och 

miljögifter i slammet utgör mängderna ett stort mörkertal. Det finns därför ingen fullständig 

riskbedömning av innehållet i exempelvis barnmat. Vi vet dock att mjölk och mejeriprodukter 

enligt Livsmedelsverket innehåller åtminstone ett 70-tal miljögifter, bland annat de allvarliga 

och riskabla miljögifterna dioxin, PCB och PFAS som sprids med slam (bilaga 2).  
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Även om inte slam eller annat giftigt avfall sprids direkt på mjölkgårdarna så finns flera 

spridningsvägar för miljögifter: 

 

• Via lufthavet med vinden och nederbörd    

• Grundvatten och diken/bäckar i jordbrukslandskapet                                         

• Foder från en gård till en annan 

Livsmedelsverket menar att små barn är särskilt känsliga och deras intag av dioxin, PCB och 

PFAS skall vara ”så litet som möjligt”. Det finns en påtaglig för risk att förtroendet för 

svenska livsmedel skadas. 

Vilseledande bedömningar av hälso- och miljöriskerna 

Bedömningen av hälsorisker är ofta felaktigt grundade på halterna av miljögifter i livsmedel, 

t ex när det gäller gränsvärden. Flera av dessa ämnen lagras i kroppen och dessutom handlar 

det om de totala mängderna som intas.  

Att bara tala om halterna av miljögifter i slammet, åkern eller livsmedlen vid 

hälsoriskbedömningar är därför vilseledande. 

 

Expertis har länge varnat specifikt för metallen kadmium i livsmedel och i synnerhet i 

barnmat. Kadmiumhalten skall vara så ”låg som möjligt”. I Kina har man tvingats ta åkermark 

ur produktion då den blivit alltför förorenad av miljöfarliga metaller. Vid reningsverket i 

Göteborg var mängden kadmium i slammet mer än fem gånger större än bidraget från 

livsmedlen och åkern.  

De svenska reningsverken tillför dessutom själva mycket stora mängder kemikalier och 

metaller till sin slamhantering, varav en stor del hamnar i slammet. Det nämnda reningsverket 

i Göteborg använde år 2019 cirka 2700 ton järnsulfat, 1000 ton polyaluminiumklorid och 350 

ton akrylplast (bilaga 1).  

Det järn som man tillsätter i reningsverket har till uppgift att binda fosforn till slammet och 

blir därmed svårlösligt. Men samtidigt blir stora delar av denna fosfor otillgänglig för 

växterna. Andelen fosfor i slam som blir växttillgänglig har uppskattats till mindre än 20 %. 

Den bundna fosforn kan däremot göras växttillgänglig igen om den genomgår exempelvis 

förbränning och sedan lakas ur förbränningsaskan.     

Följande citat finns i Naturvårdsverkets rapport 51481:  

”FÖRORENING AV MARK MED METALLER är praktiskt taget oåterkallelig eftersom urlakningen är liten 

liksom bortförseln med grödor. Det finns inget generellt sätt att sanera mark från metaller, även om 

det finns vissa växter som tar upp betydande mängder av vissa metaller. Tillförsel av metaller till 

åkermark leder därför - om inte tillförseln är så obetydlig att den balanseras av bortförseln - till att 

metallhalterna stiger i marken och att denna ökning blir bestående under hundratals - tusentals år.” 

 
1 https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5148-2.pdf?pid=2849 

https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5148-2.pdf?pid=2849
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Oriktigt om slam och ”kretsloppet av fosfor” 

Enligt Ryaverkets redovisning finns 462 ton fosfor i slammet per år.. Genom att ca 80 % av 

denna fosfor är hårt bundet till järn, är det ca 90 ton fosfor per år som är växttillgänglig och 

ingår i kretsloppet.  
 

(Enligt en rapport från SLU är ca 20 % av järnfälld fosfor växttillgänglig.  

Se:“Markens bördighetseffekter av upprepad applicering av avloppsslam i två 30 år gamla 

fältexperiment” Gunnar Börjesson SLU -Thomas Kätterer SLU 1918) 

                                                                                                                                                

Samtidigt finns ca 1 250 ton metallavfall i slammet. (Se Tabell 1). Det betyder att slammet i 

huvudsak är ett metallavfall med en liten mängd vilsekommen fosfor. I blandningen av 

metallavfall och fosfor utgör metallerna ca 93 % och växttillgänglig fosfor ca 7 %.  

Metallavfall  

 

       

Växttillgänglig fosfor   

Denna enormt stora spridning av metallavfall måste upphöra omgående. Svensk 

åkermark drivs mot en förstörelse och blir oanvändbar och därmed värdelös. Här skall 

också nämnas att det finns 4 ggr mer plast i slammet än växttillgänglig fosfor.   

Till sist            

Sammantaget är dagens slamspridning ett oansvarigt spel med medborgarnas hälsa och den 

vattenmiljö som får ta emot allt dränagevatten från slammet. Detta gäller i synnerhet jord-   

bruket där åkermarken blir oåterkalleligt förorenad och efter en tid förstörd av bland annat 

metaller. Livsmedlen riskerar att bli alltmer förorenade av gifter. Metallhalterna stiger i 

marken och denna ökning blir bestående under hundratals – tusentals år. Förstörelsen av 

åkermarken kan jämföras med förstörelsen av klimatet, men är ännu tämligen okänd. Det är 

våra barn och kommande släkten som oundvikligen kommer att drabbas. Det gäller både 

innehållet av giftiga ämnen i mat samt möjligheten att odla livsmedel. 

  ________________________ 

2021.01.18  Gunnar Lindgren civilingenjör, Magnus Hedenmark ekotoxikolog, Bertil 

Hagström allmänläkare Med.dr. Läkare för Miljön, Ewa Björnberg lantmästare 
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Gunnar Lindgren  

civ ingenjör  

gunnar.lindgren.mail@telia.com 

 

 

 

  

https://www.google.se/imgres?imgurl=x-raw-image:///fc60bcf712b84046b051595762c3e19ccacdf3716088244f2b1d1b879da61cb5&imgrefurl=http://vav.griffel.net/filer/VA-Forsk_B_2003-101.pdf&tbnid=RkC4Eve8YPxoEM&vet=12ahUKEwjhkaGQqJztAhXMtioKHSFMAQgQMyg1egQIARA1..i&docid=JPVnI2lQen5R-M&w=640&h=442&q=avloppsslam&ved=2ahUKEwjhkaGQqJztAhXMtioKHSFMAQgQMyg1egQIARA1
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Bilagor 

 

Bilaga 1      Reningsverken tillför själva stora mängder metaller, plast   

                    och kemikalier till reningsverken 

 

Här redovisas vilka metaller och kemikalier man använder vid behandlingen av 

avloppsvattnet och slammet i ett stort reningsverk. Stora delar av detta hamnar i slammet och 

på åkermarken. 

 

 Mängden kemiska ämnen (ca 6 300 ton) man använder under ett år vid avloppsreningsverket 

”Ryaverket” i Göteborg (2019):  

 
 

Se ”bilaga 6” i  https://www.gryaab.se/wp-content/uploads/2020/04/Milj%C3%B6rapport-

Ryaverket-2019.pdf   

 

Bilaga 2  Angående Livsmedelsverkets uppgifter om innehållet i mjölk.  

Sammanlagt har Livsmedelsverket i mjölkprodukter påvisat ca 70 allvarliga miljögifter av 

den typ som sprids med avloppsslam. De allra flesta saknar dock gränsvärden och analyseras 

därför inte i den regelbundet förekommande  ”restsubstanskontrollen” hos Livsmedelsverket. 

 

1. PCB och Dioxiner,  35 stycken  

2. Klororganiska pesticider, 7 stycken  

3. Bromerade flamskyddsmedel (BFRs), 11 stycken  

4. Fosfor flamskyddsmedel (PRFs), 8 stycken  

5. Poly- och perfluorerade alkyl substanser (PFASs), 20 stycken  

Källa: A “Swedish Market Basket Survey 2015”, Rapport 26 – 2017, Livsmedelsverket 

https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/rapporter/2017/swedish

-market-basket-survey-2015-livsmedelsverkets-rapportserie-nr-26-20172.pdfrt 26scd                                                    

https://www.gryaab.se/wp-content/uploads/2020/04/Milj%C3%B6rapport-Ryaverket-2019.pdf
https://www.gryaab.se/wp-content/uploads/2020/04/Milj%C3%B6rapport-Ryaverket-2019.pdf
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/rapporter/2017/swedish-market-basket-survey-2015-livsmedelsverkets-rapportserie-nr-26-20172.pdf
https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/rapporter/2017/swedish-market-basket-survey-2015-livsmedelsverkets-rapportserie-nr-26-20172.pdf
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2 a Dioxin och PCB i mjölk 

 

 

Figur 4. Olika livsmedelsgruppers bidrag till det totala intaget av dioxiner och dioxinlika PCB 

hos barn (4–12 år). Beräknat utifrån medelkonsumtion i matvaneundersökningen Riksmaten 

2003. 

Observera att mejeriprodukter tillsammans med kött ger ett dubbelt så stort intag av dioxin 

och PCB som fisk. Myndigheterna varnar för intag av fisk men inte för intag av mjölk och 

kött. 

 

Källa: B “Dioxiner och PCB”, Livsmedelsverket, 2018-02-12 

 https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/oonskade-

amnen/miljogifter/dioxiner-och-pcb   

 

 

2 b          Miljögifter från gruppen PFAS i mjölk 

PFAS är en grupp av mycket farliga ämnen som får allt större uppmärksamhet. Gruppen 

består av 4700 ämnen och detta gör en helhetsbild svår att överblicka. Det finns tre viktiga 

egenskaper som skall framhållas: 

 

1. Många av denna familj med PFAS är mycket svårnedbrytbara och blir därför särskilt 

riskabla. 

 

2. För några av dem är det mjölk och mejeriprodukter som är den största leverantören till 

barn enligt en tidigare undersökning hos Livsmedelsverket. Se figurer nedan. 

 

3. När det gäller hälsorisker skriver Livsmedelsverket: 

”PFAS - Poly- och perfluorerade alkylsubstanser… Studier av befolkningsgrupper har 

visat att PFAS skulle kunna påverka immunförsvaret (antikroppsbildning efter 

vaccination och ökad känslighet för infektioner), födelsevikten, kolesterolhalten i 

blodet och leverenzym. Därför är det viktigt att få i sig så lite som möjligt av dessa 

ämnen. Foster, spädbarn och barn är troligen extra känsliga för PFAS. Ämnena förs 

över till foster och ammade spädbarn via moderkakan och modersmjölken”. 

https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/oonskade-amnen/miljogifter/dioxiner-och-pcb
https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/oonskade-amnen/miljogifter/dioxiner-och-pcb
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Källa C ( https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/oonskade-

amnen/miljogifter/pfas-poly-och-perfluorerade-alkylsubstanser ) 

 

 

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet säger: 

”De fyra PFAS som Efsas bedömning fokuserade på är perfluoroktansyra (PFOA), 

perfluoroktansulfonat (PFOS), perfluornonanoinsyra (PFNA), perfluorohexansulfonsyra 

(PFHxS). 

Småbarn och andra barn är de mest utsatta befolkningsgrupperna, säger Efsa forskare, och 

exponering under graviditet och amning är den viktigaste bidragsgivaren till PFAS nivåer hos 

spädbarn.” 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/oonskade-amnen/miljogifter/pfas-poly-och-perfluorerade-alkylsubstanser
https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/oonskade-amnen/miljogifter/pfas-poly-och-perfluorerade-alkylsubstanser
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Bilaga 3          Främmande ämnen som påträffas i avloppsslam.  

 

                  (Källa: ”Organiska miljögifter i sockerbetor och blast odlade på mark gödslad med     

                   kommunalt avloppsslam” Rapport Nr 2014 12    Svenskt Vatten Utveckling  

          http://vav.griffel.net/filer/SVU-rapport_2014-12.pdf  

 

 

 

http://vav.griffel.net/filer/SVU-rapport_2014-12.pdf
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Bilaga 4     

 

Metaller från motsvarande ungefär 1 200 söndermalda lastbilar (10 ton per styck) finns i det 

slam som bildas i Sverige under ett år! 

 

Ryaverkets slamproduktion ger cirka 1200 ton metaller/år, motsvarande ungefär 120 

söndermalda lastbilar. Om vi utgår från att allt annat avloppsslam i Sverige innehåller ungefär 

samma halt av metaller, samt också utgår från mängden slam från hela vår befolkning (ca 10 

miljoner personer), motsvaras detta av ungefär 1 200 söndermalda lastbilar per år eller 12 000 

lastbilar under 10 år.  

    Denna liknelse stämmer tämligen bra i övrigt då lastbilen är uppbyggd av andra metaller än 

järn, exv. koppar aluminium, bly osv – som också finns i slam. Men även då plaster 

däcksbitar oljor färgrester med mera också finns i slam. 

 

   

 

https://www.google.se/url?sa=i&url=https://sv.wikipedia.org/wiki/Scania_P/G/R-serie&psig=AOvVaw3zyOLuWGtL2bWRMGPwFuNw&ust=1605566604172000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIj7roLQhe0CFQAAAAAdAAAAABAE

