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Miljökontoret har lämnat en replik på en insändare av Anders Nyquist med flera gällande 

utbyggnaden av Skatans reningsverk. Med sin replik visar miljökontoret att man inte förstått 

innebörden av kritiken från Anders Nyquist med flera och ej heller det överklagande som 

undertecknad skickat till miljökontoret. 

Ingen ifrågasätter att utsläppen till havet av ämnen som kväve, fosfor med mera totalt sett 

kommer att minska i och med utbyggnaden av reningsverket i Skatan. Kritiken gäller alla 

övriga ämnen som finns i avloppsvattnet, virus, medicinrester, hormoner och hormonliknande 

ämnen, mjukgörare i plast, Bisfenol A och mycket annat. Sådana ämnen finns inte metoder 

för att avlägsna, många kan inte ens mätas i de låga halterna i utsläppsvattnet. Man vet att 

hormonliknande ämnen stör fortplantningen hos marina organismer, de kan bli infertila och till 

och med byta kön. 

Våra traditionella reningsverk är byggda för att avlägsna papper och annat fast material, i 

möjligaste mån E-coli (en mänsklig mag-tarmbakterie), kväve, fosfor, syreförbrukande ämnen 

med flera. Mittsverige Vatten har i Skatans reningsverk skött den reningen oklanderligt enligt 

de provtagningsresultat undertecknad tagit del av under några år i början av detta 

decennium, förutom att halten av E-coli varit något förhöjd vid utsläppspunkten. Anslutningen 

av hushållen i Galtström, Lubban och Björn ses alltså inte som något problem i det avseendet. 

Däremot har man inte metoder för att avlägsna de moderna föroreningar som nämns ovan, 

inget reningsverk kan göra det i dag. 

De som har kunskap om vad de mänskliga avloppen innehåller och vilken reningsgrad våra 

nuvarande reningsverk har, vill över huvud taget inte använda våra vikar - och i slutändan 

havet - som slask, utan sträva efter nya reningstekniker så som Anders Nyquist antyder i sin 

insändare. Så länge man inte kan erbjuda detta, måste man planera så att utsläppspunkten 

är så placerad, att utspädning och bortforsling av föroreningarna sker så långt ute till havs 

som möjligt. 

I samband med utbyggnaden och en flerdubblad belastning av reningsverket i Skatan har 

miljökontoret gett Mittsverige Vatten tillstånd att förlägga utsläppspunkten på cirka sex 

meters djup i en djupkanal, varifrån vattnet har endast en väg att rinna vidare, nämligen in i 

Björköfjärden. Därifrån kan det endast hitta ut till havet genom att blandas upp med ytvatten 

och så småningom följa med ytströmmarna ut. Allt detta beror på en grund tröskel på två-tre 

meters djup mellan havet och de inre fjärdarna i Njurunda södra skärgård. 

Resultatet blir alltså att Björköfjärden, som av miljökontoret omhuldas i andra sammanhang 

och påstås ha särskilt skyddsvärd miljö, med en gång blir slasktratt för hela kuststräckan från 

Galtström till de inre delarna av Björköfjärden. Det är detta kritiken handlar om. 
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