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BygS- och iniljöniimnden

Handläggare
Gun Skarin

Telefon 02?,0-241 65 Lisjö SäteriAB
Att: David Eddn

Lisjö Säteri

735 9l Surahammar

Delgivningskvitto

Beslut om försiktighetsötgörder med qnledning crv informotion
om spridning ov ovloppsslom på fostigheten UPPSALA 2:6 i

Hollstohqmmors kommun

Beslut
Bygg- och miljönzirnnden beslutar att förelägga Lisjö Säteri AB. olg.rx': 556719-8154 att tillse
att tiiijande försiktighetsåtgZilder följs, vid spridning av avloppssia-n. på iastigheten Uppsaia
2:6:

Verksarnheten ska i huvudsak bedrivas i enligliet rned clen rnforrl ation som lärnnats till
Bygg- och miljönämnden, se bilaga 3.

2. Totalt ffu'max 1169 ton avloppsslam spridas.

-) Om hästgödsel och avloppsslam sprids på samma skifte skall hänsyn tas till båda
gödselmedlens näringsinnehåll och beräkningar göras så att den totala miingden tillfrrd
ammoniumkväve inte <iverstiger 150 kglha och spridningstillflille for slam och 170 kg/hu
och spridningstillf;ille fiir stallgödsel samt att tillförd fosfor inte översti ger 22 kglha och
år,

Erforderligt skyddsavstånd skall hållas till vattenförande dike om minst 10 meter. Firins
risk for nliringsläckage vid spridning (tex häftigt och ovåintad nederbörd) bör även

skyddsavstand till drrineringsbrunn ökas till 10 meter,
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Postadress

Hallslahammars kommun

och miljöförvaltningen

Kommrnhuset

Norra Prästgårdsgatan 1

Telefor

022&240 00

Webbadress

i,nrvr, hallstaliam mar,se

Org,nr

21200G2064 Bygg-

Besöksadres§ Telefax

022&105 00

E"post

byggochmiljonamndon@hallsteh ammar,se

734 80 HalJslahammar

Erev adressetas iill Hallstahammars kommun ochieller förvaltnin§/enhet, däröfter 6v?ntuelll till enskild ljänsteman

tFl
W

I(opia:
Biototal AB
Att: Marcus Lindqvist
Klustervägen I I
585 76 Vretal{loster'



Sida 2 av 4

Diarienr 3A9120

Årendenr 28 1 I 2020 (427 )

5. Om slammet kommer från olika slamfraktioner skall kopiapå analysresultatpå akfuell

slarnfl'aktion sändas till byeg- och milj önämnden'

6. Då det finns risk för olägenheter på grund av luktstÖmingar från slammet får inte

slamspridning ske närmare än 50 metertill enskild vattentiikt och fastighetsgräns för

när.liggande och befintliga bostadshus. Om fastighetsägalen inte sett sitt rnedgivande

skall 1 00 meter til1 bostadshus hållas.

7. Inom en vecka från ati sista trarrsporten med slam tagits emot på fastigheten

skall siammet spridas och myllas ned,

8. Ovanstäe.nde slam får inte tas emot och spridas pä fastigheten efter den 25

maj 2024.

g. Medgivande till spridning av slain gäller endast det REYAQ- certifierade

slammet från Flens och l(atrineholms reningsverk som

arrmälan/informatio nen ovan omfattar.

Bokgrund
FöretagetBiototal AB har infbrrneratB).gg- ocli r-n.liLinänrncer:rit r.ue:t. iörI lsji S:-te:iÅll'

riikning, rnecl början i l,eclia i7 konntet' att iägga upp sraiil nå iasilgi'ete: i--ilp-<r1:' -:r''

Slarnmet ska11 spridas ocli mylias necl sä snalt allt slam avlämnats. Slamrnet är godkänt slarn

och kommer från Flens och Katrinelr.olms reningsverk vilket är ett Revaq*certifierat verk'

Slarnmet uppfyller, enligt den information som 1ämnats till bygg- och miljönämnden l«'aven i

REVAQ.

Biototal AB har inte tagit jordprover på marken där slammet skal1 spridas med avseende på

metallhalter (bilaga n, sNps t994:2). En nradrkarteling liar dock gjorts for att se vilken

fosforklass jorden har på aktuellt skifte.

Produllblad med analysdata på siammet har'liimnats till bygg- och rniljönärnnden'

Davicl Ede6n, Lisjci sateri, är fastighetsägare. Robin Tömqvist fr'ån Biototal AB skall sprida

slammet. Spridningsarealen är 53,6 ha och totala mängden slam som skall spridas är 1 168'48

ton. Irrlåimnat dokument avser S*års giva.

Fdrutom slam slrall även 250 - 300 ton hästgödsel spridas på samma skifte'

Bedörnning och informotion om försiktighetsåtgärder
Då det inte fin6s misstankar om att joldenpå aktuellt skifte skulle innehållaförhöjda

metallhalter genom att åkermarken kan antas ha hög ursprunglig halt av någon metall eller att

Postadrsss

Hallslahammars kommun

cch mtrjöförvaltningen

734 & Hallstahammar

Kommunhuset

Norra Prästgärdsgåtan 1

E.post

byggochm!llonamnden@hallslahammat.se

Besöksadress Telelon

0220-240 00

luebbadress

viwuha]lstalrammar.se

Org,nr

21 2000-2064 Bygs

Brev adressetas lilt Hallstahammars konlmun och/eller kirvaltning/enhet, dårefler eventuellt till en§kild liiinsteman

-
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åkernalken är förorenad genom olyckshandelse eller industriellt utsläpp finns inte lagkrav på

pro-,,tagning. Däremot behövs pror,,tagning om det planeras ytterligare spridning fi'anröver.

De analysdata som presenterats föL bygg^ och rniljönämnden bedöms vara forenligt med de

lagl«av som ställs på slam som skall spridas på åkermark. Med hänvisning till de uppgifter som

reclor.isats på slarnmets sanrmarisättning, samt resultat av markkarteringen av den tilltänkta
åkermarken, bedömer bygg- och nii!öförvaltningen att den femår'sgiva som presenteras i
arrlälan skall kruna klalas. IIänsyn bör dock tas ti1l den hästgödsel som skall spridas så att inte

givan av fosfor eller amnotiumll,äve bliL liir hög.

Då det firns risk fo:'r-,ii:genheter på Emnd av luktstörningar fr'ån slammet, niir detta

hartelas, hör et'lbrier.iga a.,:il:rd rili bl.stä,-1ei håila. Ett avstånd på 50 meter till
enskild r,iiiienirlkt .rch ii-itigircrsl'ärs 1ör nä:irgr-larCe och belurtliga bostadshus och

I i -t :i:e:er tri. bostads:rr-is ,]11 i:rsiigheisägar;n i:tte gei't sin meclgivancle, bedoms

sli:- sl.ii-::i ..r:r. iöL ii: i:ir:liirir::-s,r: lör :i:i:r:tgsläck:rge i'id spridning är det
.. i.-ii-gi ari -si;r j j.:.,, _..äl;e: :iL- j-.:-,:rlr--!S,'rrtrn,t i:Cl r';.[errltjraniie dike utgöfS av

rr:it:si l0 n'ie .er,

Avgift
Fölhandläggning av Certa ä'ende de:itei'ai bi gg- och nriliönännieu tirnavgift son idag är 890

kri'timrne. Se vidare Ilalistahammars komrnuns hemsida urlrr',hailstahamntar.se med sökfi'asen

"Taxa for prövning och tillsyn inorn miljöbalkens omtåde". Separat beslut orn avgift och

faktr.ua kommer att skickas ut.

l4gum: Miljöbalken (1998:808) ?kap A11m:inna hiinsynsregler mm

Statens naturvårdwerks ftirfattningssamling, SNFS 7994:2 iindrad SNFS 1998:4,

SNFS 2001:5 samt

Jotdbruksverkets ftirfattningssamiing SJYFS 2AA4:62

Bilaga:
1.- Hur man ör,erklagar
2.- I(arta över område där spridning av slatn planeras att ske.

3.- Splidningsplan slam 2020

och

Posladress

Hallslahammars kommun

ooh mlljöföryaltoingeir

734 80 Hallstahåmrrar

Besöksådress

Kommunhuset

Nora Plästgårdsgatan 1

Telefon

0220-240 00

It'Iebbadress 0rg,nr

212000-2064 Bysg-

E-post

byggoc hmiljonant nd en@hallslahammar.so

Erev adresseras lill Hallstahammars kommrn och/ellar förvaltningienhel, därefter eventuellt till ensklld $ånst€man

wwu,hajlslahammar.se
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Hur mon överklogar
Skriv ner vilket beslut ni. övelklagar och gärna diarienummer. Ange varfbr ni anser att beslutet
är fel och vilken iindring ni vill ha. Om ni hat uppgrfter som stöder er uppfattning bör ni skicka
med dessa.

Underteckna överklagandet och uppge narrul, postadress och telefonmrmmer.

Adressera överklagandet ti1l länsstyrelsen men skicka eller l?imna in överklagandet till oss på
bygg- och miffönämnden. För att överklagandet ska kunna prövas måste det ha kommit in
senast tre veckor från den dag då ni fick dei av beslutet.

Om överklagandet har kommit in till oss i rätt tid kommer vi antingen att skicka handlingama
till den instans som ska pröva ärendet eller åindra beslutet på det sdtt ni begiirt.

Kontakta oss om ni har frågor om överklagande.

Halistahammars kommun
Bygg- och milj riniimaden

Postadress

Hallslahamrnars kommun

och mil|ölörvaitnifigen

Eesöksadress

Kofimunhuset

Nona Frastgårdsgatan'1

Telefon

0220-240 00

Webbadress

www.hallstahammar.se

Org,nr

21 2000-2064 Bygg-

E-post

byggochm itjo namnden@hallslahamnrar.se

734 B0 Hallslahammar

Brev adresselas lf,l Hallstahammars kommun och/eller förvaltning/enhet, dåreiter evenluellt till efiskild tiånsteman


