
Information till dig 
  med enskilt avlopp.



Slam blir till gödsel
på våra åkrar.

Mälarenergi driver ett miljöprojekt där slam från enskilda avlopp 
i Västerås kommun blir till gödning på åkrar. Projektet drivs 
tillsammans med Tomta gård. Slammet är certifierat av Sveriges 
Provnings- och Forskningsinstitut (SP) och kontrolleras och kva-
litetssäkras enligt REVAQs direktiv.

Fördelar med slam som gödningsmedel. 
• lantbrukarna kan minska användningen av industriellt     

tillverkad gödning som kräver mycket energi och långa  
transporter

• slammet innehåller bland annat de nyttiga näringsämnena 
fosfor och kväve som är bra för jorden
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Den kvalitetscertifierade slamanläggningen på Tomta gård utanför Västerås.



Tänk på vad du spolar ner i ditt avlopp.
Du som har enskilt avlopp är i högsta grad med och påverkar 
om slammet går att använda eller inte. Innan slammet sprids 
på åkrarna kontrollerar man att förekomsten av vissa ämnen, 
till exempel tungmetaller, inte överstiger tillåtna gränsvärden. 
Är värdena för höga får slammet inte användas.

Tops, trasor och tamponger bryts inte ner utan fastnar i pumpar 
och annan utrustning. Detta leder till höga kostnader som du 
som kund till slut får betala i form av höjda avgifter. Cigarett-
fimpar ska inte heller slängas i avloppet då de innehåller den 
giftiga tungmetallen kadmium. 

Tänk också på att alltid lämna överblivna läkemedel till 
Apoteket och miljöfarligt avfall till Återbruken.

Som miljöfarligt avfall klassas:
• färgrester 
• lösningsmedel 
• oljor
• bekämpningsmedel 
• syror eller liknande

Tvätt- och diskmedel.
Överdosera inte tvätt- och diskmedel utan använd rekommen-
derade mängder. Ta reda på hårdheten i ditt vatten och dosera 
därefter. Välj miljömärkta produkter och undvik klor och baktrie-
dödande kemikalier. 

För dig som vill veta mer.

• apoteket.se 
• malarenergi.se 

• sp.se
• vafabmiljo.se



Kontakt:
Mälarenergi AB, Box 14, 721 03 Västerås 
Besöksadress: Sjöhagsvägen 3, Västerås
Tel. Kundcenter: 021-39 50 50
e-post: post@malarenergi.se 
webb: malarenergi.se


