
Moderaterna
Vi förstår att spridandet av illaluktande gödsel och slam vara mycket besvärande för dem som bor i närheten 
av åkermarken. Därför är det mycket viktigt att spridandet av gödsel/slam planeras så att antalet dagar med 
sådan spridning minimeras och att berörda grannar informeras i så god tid som möjligt innan slammet sprids.
Vi anser också att Upplands-Bro tar en stor del av sitt ansvar för avfall i och med Rangs Sells 
återvinningsanläggning som glädjande ligger i framkant när det gäller återvinningsprocesser. Vi är stolta över
Ragn Sells men ser också att de måste förbättra sina processer så att de som bor i närheten inte drabbas av 
t.ex.  besvärande lukt. Vi har en kontinuerlig dialog med dem bland annat om detta.
Användning av naturgödsel och latrin har i alla tider varit en naturlig del inom jordbruket och är också en 
viktig del av naturens kretslopp. Enligt Miljöbalken ska människors hälsa och miljön skyddas mot skador 
och olägenheter men där står också att återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med 
material, råvaror och energi ska främjas så att ett kretslopp uppnås. Slam är en del av det kretsloppet.
Fakta
Modernt jordbruk är i stort behov av gödsling av sina odlingsmarker. Främst för att ersätta och bygga upp 
näring i jorden inför odlingssäsong. Vid odling förbrukas stora delar av näringen i jorden. Tidigare fanns det 
ett stort antal djurbesättningar i landet som gav naturligt tillgång på djurgödsel.
Antalet nötkreatur har sedan 1980 minskat med 423 000 djur. Under första hälften av 1990-talet var antalet 
djur tämligen stabilt, men fortsatte därefter återigen att minska. Antalet mjölkkor har sedan 1980 minskat 
med omkring 309 000 djur eller 47 %.
Därmed har jordbruken förlorat stor del av sin försörjning av naturlig djurgödsel. På senare tid har  
jordbruken ersatt behovet av gödsel med olika typer av konstgödsel.
Som ett led i målsättningen att skapa hållbart jordbruk och öka miljöskyddet har regeringen gett i uppdrag åt 
Naturvårdsverket att säkerställa att det skapas regelverk för användningen av konstgödsel.
Naturvårdsverket fick i februari 2012 ett uppdrag från regeringen om hållbar återföring av fosfor. I den här 
rapporten presenterar Naturvårdsverket resultaten från arbetet med uppdraget, förslag till författningskrav för
oönskade ämnen i olika avlopps- och avfallsfraktioner samt förslag till etappmål till miljömålssystemet.
Detta arbete har genomförts av bland annat Kemikalieinspektionen, Jordbruksverket, Skogsstyrelsen, 
Livsmedelsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Smittskyddsinstitutet, Statens veterinärmedicinska anstalt, 
Svenskt Vatten, Avfall Sverige och LRF.
Den här utredningen är bara ett steg på vägen. Förslagen till etappmål och författning täcker bara in en del av
problematiken. Fosfor liksom oönskade ämnen flödar över gränserna. Världsproduktion och konsumtion av 
kemiska- lier ökar. Sveriges avfalls- och avloppsaktörer kan inte lösa alla problem. För att komma till rätta 
med problemen krävs åtgärder på andra nivåer i samhället som begränsar användningen av ämnen som 
riskerar att leda till negativa miljö- och hälsoeffekter. Alla bör ta ansvar för vad som spolas ned i avloppen 
och kompostera mer.
Rapporten finns i sin helhet på; 
www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6580-5.pdf
Käppalaförbundet bedriver tillsammans med anslutna kommuner ett intensivt arbete för att säkerställa att 
anslutna företag minimerar sina utsläpp av oönskade ämnen till avloppsnätet och därigenom möjliggör en 
god kvalitet på slammet. Ett slamsamråd, bestående av berörda parter, följer och kontrollerar arbetet med 
stöd av en oberoende revisor. Käppalaförbundet samarbetar även med såväl närliggande kommunala 
reningsverk som landets större reningsverk i dessa frågor.  Deras slutsats efter 30 års verksamhet är att det 
under de förhållanden som råder på försöksplatserna har slamtillförsel till åkermark ingen påverkan på 
växternas upptag av tungmetaller.
Upplands-Bro kommun har ansvar för våra medborgares väl men samtidigt också för att det vi lämnar efter 
oss inte blir en fråga för kommande generationer. Detta är ibland en svår balansgång. Därför är vi noga med 
den kontroll och granskning vi kan och ska genomföra av t.ex. s.k. miljöskadlig verksamhet.  Vårt officiella 
ställningstagande ska grunda sig på fakta och vilka möjligheter vi har att agera.  Frågan om lagring av 
slamprodukter för jordbruket ägs av Länsstyrelsen i Stockholms län och vi är i detta fall remissinstans och ni 
har sett vårt svar.
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