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DOMSLUT

1. Mark- och miijödomstolen ar,.irisar Patricia Larsson Leos yrkande om att mark-

och miljödomstolen ska besluta att spridninu av ar'loppsslam på fastigheten

Uppsala 2:6 omedelbart ska forbjudas.

2. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet i övrigt.

t
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BAKGRLIND

PatriciaLarssonLeo inkom den23 april,30 april och 12maj2020tillBygg- och

miljöniimnden i Hallstahammars kommun (niimnden) med klagomål angående

slamspridning på fastigheten Uppsal a 2:6 iHallstahammars kommun. Nämnden

beslutade den29 maj2020 att lämna klagomålen angående slamspridning utan

ytterligare ätgNd. Patricia Larsson Leo överklagade beslutet till Länsstyrelsen i

Västmanlands län (itinsstyrelsen) som avslog överklagandet. Patricia Larsson Leo

har överklagat länsstlrelsens beslut till mark- och miljödomstolen.

YRKANDEN M.M.

Patricia Larsson Leo har lrkat att mark- och miljödomstolen ska upphäva under-

instansernas beslut och besluta om att anmälan om olägenheter från slamspridning-

en ska utredas r,idare. Hon har är,en Fkat, som det ffir forstås. att domstolen ska

omedeibart forbjuda fortsatt spridning ar- avloppsslam på fastigheten Uppsala 2:6.

Till stöd for överklagandet har Patricia Larsson Leo i huwdsak anfort ftiljande.

Länsstyrelsen har enbart tagit hiinsyn till uppgifter från inblandade ftiretag och

nämnden. Det rir ju de aktörernas htinsynslösa agerande mot kringboende samt

bygg- och miljöftirvaltningens bristande tillsyn och tjZinstefel som klagomålen riktar

sig mot. Motiveringen att man inte kan ta håinsyn till en enskilds klagomål iir även

felaktig. Det har kommit in ytterligare ett klagomåltill länsstfrelsen, dessutom har

måLnga niirboende läst överklagandet och står som medklaganden'

För många iir det en hel vetenskap attvetahur och var man ska skicka sina klago-

mål och orosanmälningar. Då kommunen inte informerat om hur man går tillväga

ft)r att framftira klagomål har de flesta klagomål från de drabbade boende i området

fastnat hos bygg- och miljöftirvaltningen och inte tagits upp av högre instans.
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På grund av aktiviteterna på Uppsala 2:6 har den befintiiga vägen upp till

permanentboende i området blivit nästintill ofarbar på grund av den tunga traJiken

som kört sönder vägen. Markägaren har inte ätgardat vägen trots att han har lovat.

Boende har börjat söka andra möjiigheter ftir att ta sig till sina fastigheter, vilket

orsakat mycket stort lidande och kommer ieda tili stora ekonomiska ftlljder ftir dem.

Verksamheten pågick inte i tre dagar, utan i fem dagar. Den25 april körde man

även med såmaskin i slammet så att damm spreds kilometervis med vinden och 1a

sig som tjocka lager på allas hus, tomter och lnngor. Länsstyrelsen har hte utrett

uppgiften om att de 30 lastbilsekipage med ar.loppsslam som Biototal hade anmält

var betydligt fler, snarare tre gånger så många. De har skrivit ned r-arie tidpunkt en

last med. avloppsslam passerat deras gård, Den sammanställning med tidpunkter

som har getts in til1 domstolen st1'rker tesen att foretagens uppgifter till kommunen

är osanna. Det är under all kritik att länsst-rrelsen inte har klärt att loretagen redo-

visar vågsedlar och turer. De har under flera månaders tid forsökt fä ut uppgifter

från reningsverket i Katrineholm och Flen sorn slammet kommer ifrån men

Sörmland Vatten vägrar lämna ut dessa uppgifter. Det är m1'cket märkligt att det

inte fims någon kontroll från remngsr,erkens sida. Det ntaste utredas I'arfbr dessa

uppgifter inte lämnas ut.

De stinkande, bullrande och dammande transporterna dundrade rakt igenorn deras

gård och spillde ut den giftiga lasten längs vägen. De levde i ett rent heir-ete då detta

var tortyr. Hundar som har fätt i sig av det utspiilda slanrmet har blivit sjuka och

kräkts. Åven människor har fått problem med lungor oöh andning av slamsprid-

ningen.

Det hela började om i augusti då samma foretag på samma hiinsynslösa sätt, helt

oanmä1t utftirde slamtransporler och slamspridning på akermark utan att salta och

vattna vägarna. Det har medfort att de boende i området har mått fruktansvärt dål1gt

såväl psykiskt som fysiskt. Oron 2ir mycket stor ftjr att deras vattendrag och brunnar

ftrgiftas och att deras åkermarker blir kemikaliesamhällets soptipp. Störningarna

måste diirfor bedömas vara regelbundna. Med tanke pä att den stora lagringsytan på
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Uppsala 2:6 planeras att tas i bruk ftir att lagra avloppsslam kommer dessa

störningar vara konstanta i deras vardag. Den tunga trafik som verksamheten har

medftrt for deras små vägar iir även orimlig och kan definitirrt inte anses YaraaY

övergående karaktåir. Dessa inslag fanns inte i området nlir de flyttade dit ftir över

20 år sedan och de hade aldrig flyftat dit om de vetat om att det skulle bli så hiir. De

ska inte behöva flylta på grund av denna verksamhet. Dessutom sjunker deras

fastigheter i våirde då ingen vill bo granne med en stinkande, giftig avloppstipp.

Det är mycket märkligt att två ftiretag tillåts dumpa hela städers avforing blandat

med giftigt industriavfail och lakvatten från deponier där mängder av sjöfåglar har

sina naturliga betesmarker. Samtidigt tvingar man boenden i grannbyarna att ansluta

sig till det kommunala avloppet av rädsla for att enstaka fastigheters avloppssystem

skulle kunna läcka ut lite näringsämnen i Mälaren. Det går inte ihop när gifterna

från slammet rinner ut i bäckar, diken och deras dricksvattenbrunaar. Det ska även

tilläggas att den aktuella platsen klassas som särskilt miliökänsligt område och att

erfarna lantbrukare har berättat att området är ett av de bördigaste områdena i

Mälardalen. Hänsyn ska tas till landsbygdsborna och deras hälsa, livskvalitet och

miljö samt att det rör sig om utmärkt jordbruksmark. Slamspridningen måste

forbjudas och även den planerade lagringsl'tan måste forbjudas att tas i bruk då

deras miljö, hälsa och liv blir forstörda.

DOMSKÄL

Fråga om part i målet

Det iir Patricia Larsson Leo som har liimnat de klagomåltilI niimnden som har

frranlett det aktuella iirendet och det iir endast hon som har överklagat nämndens

beslut att avsluta åirendet. Länsstlrelsens beslut avser enbart Patricia Larsson Leos

överklagande.

Patricia Larsson Leo har i överklagandet till mark- och mi§ödomstolen bifogat en

lista med adresser till fastighetsägare eller boende som uppges stödja och stå bakom
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hennes överklagande. Mark- och miljödomstolen uppfattar irrte afi dessa fastighets-

ägare och boende, vilka inte Zir namngivna, har överklagat liinsstyrelsens beslut for

egen de|. Även om så skulle vara fallet konstaterar domstolen att ingen av dessa

fastighetsägare eller boende har varTtpart hos länss§T elsen och att de diirmed inte

har rättatt överklaga länsstyrelsens beslut. Domstolen tar diirftir inte upp må1et till

prövning pätalanav någon av dessa.

Mark- och mitjödomstolen har altpröva Patricia Larsson Leos överklagande i sak.

Prövningsramen

Mark- och miljödomstolen kan, inom ramen for det nu aktuella målet, endast pröva

det som omfattas av det ör,erklagade beslutet. dr,s. om det har varit korekt av

nämnden att inte vidta några l.lterligare åtgärder i ärendet rörande Patricia Larsson

Leos klagomål avseende den slamspridning som skedde på fastigheten Uppsala 2:6

under april2O}}. Detta innebär att domstolen inte kan besluta om ett eventuellt

forbud gällande forlsatt spridning ar, ar,loppsslam på lastigheten Uppsala 2:6.

Patricia Larsson Leos t'rkande om ett sådant forbud ska därlor an'isas.

Mark- och milj ödomstolens bedömning

Tillämpliga bestämmelser fr amg år av länsstyre is ens be s lut'

Patricia Larsson Leo har lämnat uppgifter om hur många transporter med avlopps-

slam som skett under nägta dagar irrrE 2020 och ansett att miingden slam som

transporterats och spridits på platsen iir större 2in vad som angetts i anmäl4n. Mark-

och miljödomstolen konstaterar att underinstanserna inte niirmare övervägl Patricia

Larsson Leos uppgifter i detta avseende. Det saknas dZirmed forutsiittningar att inom

ramen for det överklagade tillsynsbeslutet bedöma denna fråga. Enligt domstolens

mening tir detta i ftirsta hand en fråga som rör verksamhetsutövarens egenkontroll

och eventuella redovisning till tillsynsmyndigheten av att det som angetts i anmälan

om verksamheten har fofts. Det ankommer vidare på tillsynsmyndigheten att inom

a
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Mark- och miljödomstolen instiirnmer i länsstyrelsens bedömning att störningarna

från transporterna samt den lukt och damning som uppstått vid spridningen av

avloppsslammet inte utgör en olägenhet ftir måiruriskors häisa enligt miljöbalkens

mening. Den utredning som har giorts hos nämnden ger stöd ftr bedömningen att

störningarna var begriinsade över tid och av övergående art. Nåimnden har diirftir

haft fog ftir att avsluta 2irendet om klagomål utan åtgrird. Det Patricia Larsson Leo

anfirrt i överklagandet iindrar inte denna bedömning. Överklagandet ska diirfor

avslås.

HUR MAN ÖVfnxf,AGAR, sebilaga2 (MMD-02)

Överklagande senast den 18 november 2020.

Lillienau

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Anders Lillienau och tekniskarädet

Ulrika Haapaniemi. Föredragande har varit beredningsjuristen Viktoria Petersson.

*
ramen for tillsynen undersöka om verksamhetsutövaren har foljt den begriinsning

som anges i nämndens beslut om totalt 1 769 ton avloppsslam under de aktuella

dagamaimaj2020.
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AVDELNINGEN FÖR STÖD OCH UTVECKLING
Juridik
Karin Spångberg
Telefon 010-224 93 50
karin.spang berg@lansstyrelsen.se

överklagande av bygg- och miljönämnds beslut gällande
klagomål på spridning av avloppsslam

Beslut
Länsstyrelsen avslår överklagandet.

Redogörelse för ärendet
Bygg- och miljönämnden i Hallstaharnmars kommun, nedan nämnden, har den 16

aprr|2020, dnr.3O9l20, beslutat att före1ägga Lisjö Säteri AB följande
försiktighetsåtgärder vid spridning av avloppsslam på fastigheten Uppsala26:
-totalt får max 1 169 ton avloppsslam spridas.
-om hästgödsel och avloptr,sslarn sprids på samma sliifte ska hänsyn tas till båda

gödselmedlens näringsinnehåll och beräkninqar göras så att den totala mängden

tiliförd ammoniumkväve inte överstiger 150 kg,'ha och spridningstillftille för slam

och 170 kg/ha och spridningstillftille för sta11gödse1 samt att tilllörd foslor inte

överstiger 22kglha och år.

-erforderligt skyddsavstånd ska hå11as tiil r,attenförande dike om minst 10 meter.

Finns risk för näringsläckage vid spridning (t.ex. häftig och or'äntad nederbörd)

bör även skyddsavstånd till dräneringsbrunn ökas ti11 10 meter.

- -Om slammet kommer från olika slamfraktioner ska kopia på anaiysresultat på

aktuell slamfraktion sändas till nämnden.
-Då det finns risk för o1ägenheter på grund av luktstörningar från slammet får inte

slamspridning ske närmare än 50 meter till enskild vattentäkt och fastighetsgräns

för närliggande och befintliga bostadshus. Om fastighetsägaren inte gett sitt
medgivande ska 100 meter tili bostadshus hållas.
-Inom en vecka från att sista transporten med slam tagits emot på fastigheten ska

slammet spridas och myllas ned.
-Ovanstående slam far inte tas emot och spridas efter den 25 ma12020.
-Medgivande till spridning av slam gäller endast det REVAQ-ceftifierade
slammet från Flens och Katrineholms reningsverk som anmälan/informationen
ovan omfattar.
Biototal AB har informerat nämnden att man med början i vecka 17 kommer att

läggaupp slam på fastigheten Uppsala2:6. Slammet ska spridas och myllas ned så

snart allt slam avlämnats. Biototal AB har inte tagit jordprover pä marken där

slammet ska spridas med avseende på metallhalter. En markkartering har dock

Nacxa rNcsnÄrr
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gjorts for att se vilken fosforklass jorden har pä aktuellt skifte. Produktblad med
analysdata på slammet har lämnats till niimnden. Spridningsarealen 'är 53,6 ha och
totalamängden slam som ska spridas äx I 168,48 ton. Inlämnat dokument avser
femårsgiva. Förutom slam ska även250-300 ton hästgödsel spridas på samma
skifte. Då det inte finns misstankar om att jorden på aktueilt skifte skulle innehålla
ftirhöjda metalihalter genom att åkermarken kan antas ha hög ursprunglig halt av
någon metall finns inte lagl«av på provtagning. Dåiremot krävs provtagning om
det planeras ytterligare spridning framöver. De analysdata som presenterats ft)r
nåimnden bedöms vara ftirenliga med de lagkrav som stiills på slam som ska
spridas på akermark. Med h2invisning till de uppgifter som redovisats på slammets
sammansättning samt resultat av markkartering av den tilltänkta åkermarken
bedömer nZimnden att den femarsgiva som armälan avser ska l«rnna klaras.
Hiinsyn bör dock tas till den hästgödsel som ska spridas så att inte givan av fosfor
eller ammoniumkväve blir för hög. Då det finns risk ftr olägenheter på grund av
luktstörningar frän slammet niir detta hanteras bör erforderliga avstånd till
bostäder hållas. Ett avstånd på 50 meter till enskild vattentäk1 och fastighetsgr2ins
ftir närliggande och befintliga bostadshus och 100 meter till bostadshus om inte
fastighetsägaren gett sitt medgivande, bedöms som skäligt krav. För att ftirhindra
niiringsläckage ska s§ddsavstandet till drzineringsbrunn och vattenförande dike
uppgå till minst 10 meter.

Patricia Larsson Leo har i skrivelser daterade den23 och 30 april samt den 12 maj
2020LtJrr.l;rat klagomål på olägenheter från slamspridningen inom Uppsala 2:6. I
skrivelserna anförs sammanfattningsvis följande. Helt utan förvarning på
morgonen den2l april började det gå lastbilar med släp i skl.,tteltrafik på
den lilla grusvägen förbi Patricia Larsson Leos bostad, väg 612.Lastbllatnavar
fullastade med avloppsslam och lasten var otäckt. Transporterna har också
dammat och trots flertalet påstötningar kom ingen vatten- e1ler saltbil forråin den
24 aprrl niir transporterna av slammet slutat att gä. Vägdamm innehåller kvarts
som är mycket farligt att andas in. När sedan slammet började spridas blev det
ännu värre, då dammade det både från trafiken och slammet. När slammet
lossades från lastbilarna uppstod jättestora dammoln från slammet som
spred sig langa sträckor med vinden. Slamspridningen orsakar psykiska och

fusiska olägenheter för Patricia Larsson Leo och hennes familj. Stanken är
påtaglig och dammet innehåller ämnen som kan medföra allvarliga skador på
lungorna. Trots att fönster och dörrar hålls stiingda tränger lukt och damm in. De
boende kan inte vistas utomhus på grund av olägenhetema. Till och med
husdjuren riskeras att skadas av dammet. Miljö- och hälsos§ddsftirvaltningens
inspektörer genomförde inspektionen för sent för att uppleva olägenheterna av
dammet. Inspektionen genomfi)rdes vid en tidpunkt när lukten inte var så
påträngande som den kan vara. Stanken al'tar beroende på om vinden går åt ett
annathållmen kommer tillbaka när den viinder igen. Luktstörningarna har pågått
till och från i en dryg vecka. I detta fall ska det röra sig om 4 335 ton avloppsslam
plus en mindre mängd hästgödse1 som spridits på 53,6 ha, vilket rimligtvis borde
ge knappt 81 ton slam/ha. Slammet ska enligt en lantbrukande granne som bor
alldeles intill, varken ha plojts eller myllas ner som det ska göras inom 12 timmar
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för att undvika lukt och damm utanbaraharvats ut och ligger dåirftr ytligt. Kan
det verkligen vara tillåtet att sprida sådana mängder slam och dqssutom vid den

handpumpade brunnen som finns på skiftet? Hur ställer sig kommunen till att

lakvattnet och gödningen från slamspridningen riskerar att fcirstöra dricksvattnet?

Detta kommer föras vidare i bäckarna och dr2ineringarna som leder tillbåde
Svennbybäcken och Ståiholmsbäcken som båda utmynnar i Mälaren. Är det tillåtet
att endast harva runt slammet på åkern istället ftjr att plöja/mylla ner det?

Uppgifterna om33 transporter av slam stämmer inte med verkligheten. Enbart den

22 aprtl2020 gickminst 25 lastbilar ftirbi Patricia Larsson Leos bostad.

Den29 maj 2020, § 50, har nämnden beslutat att avslå Patricia Larsson Leos

klagomålpå spridning av avloppsslam inom Uppsala2:6 med motiveringen att

hiindelsen inte utgör en olägenhet för miinniskors hälsa. Som bakgrund till och

skäl för beslutet anges i protokollet följande. Patricia Larsson Leo har framfört tre
klagomå1, 23,24 sarnt2l aprtl2020, angående slamspridning på fastigheten.

Klagomå1en gäller framforallt dålig lukt, buller samt att hanteringen dammar,

Klagomål på kansporter förbi Patricia Larsson Leos hus kommer nämnden inte att
handlägga då vägen ligger i Köpings kommun. Biototal AB och David EddnÄisjö
Säteri meddelade nämnden allmarrhade för avsikt att sprida REVAQ-certifierat
siam på fastigheten Uppsala 2:6. Alt sprida avloppsslam på jordbruksmark är inte
en anmälningspliktig verksamhet. Förutom slam planerades även hästgödsel att

läggas ut. Verksamheten beräknades ta cirka tre dagar varftir bygg- och

miljöförvaltningen bedömde åtgärden som godtagbar trots att lukt kunde uppstå.

För atl en störning skall bedömas utgöra olägenhet för miinniskors hälsa enligt
milj öbalken skall tre kriterier uppff llas :

1.Störningen ska medicinskt eller hygieniskt påverka hälsan menligt'
2.Störningen ska inte vara ringa.
3.Störningen ska inte vara tillftillig.
Utkörning och spridning skedde tisdagen den2l april2020 til1 &edag förmiddag
den24 april2O2O. Bygg- och miljöforvaltningen har varit på plats och kontrollerat
lulct och damm efter avslutad spridning. Måndagen den 27 aprrl2020
kiindes ingen stirskild 1ukt. Tisdagen den 28 april2020 kunde lukt kiinnas om

man stod intill akern men den ar,.tog snabbt med avståndet. Ungef;ir 300 meter

från åkern kändes nästan ingen lukt. Natten mot tisdagen hade det regnat och

snöat vilket ftrmodligen var orsaken tilI att lukt kunde kiinnas på nytt. Lukten
förviintas avta ytterligare och forsvinna helt inom någon dag och bedöms inte
utgöra någon olägenhet för människors hälsa. Den bullerstörning som det klagats
på av traktorer och lastare 2ir sådana ljud som vanligtvis uppkommer vid
lantbruksaktiviteter ute på åker. Avståndet från klagandes bostad til1 åkern är

liingre än 500 meter varför ljudet inte bedöms komma upp till sådana nivåer att de

utgör en olägenhet för miinniskors hälsa. Klagomål har också framfdrts på

vägdamm. Som bygg- och miljöförvaltningen uppfattat klagomålet har vathring
och saltning på vägarna skett men inte så snabbt som de boende önskat. Mandag

eftermiddag den27 april2020 började det regna varfor problemet med dammiga

vägar löstes. Dävägarnainte längre dammar nåir man kör på dem bedöms detta

inte vara någon olägenhet för miinniskors hälsa enligt miljöbalken.
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Patricia Larsson Leo har överklagat beslutet at[ avskriva anmälan om olägenheter

från slamspridningen och yrkat att, som det far ftirstås, nämnden ska ftrbjuda
fortsatt slamspridning inom Uppsala 2:6. Pa1.ricia Larsson Leo har vidare yrkat att
jordprover ska tas på akem och framförallt kring dräneringsbrunnarna samt att

vattenprover tas i nåirliggande vattendrag och brunnar. Överklagandet innefattar
därtill yrkande om att Länsstyrelsen ska utreda om nEimnden har brustit i sitt
tillsynsansvar, om verksamhetsutövaren har handlat i strid mot gällande regier i
miljöbalken och vidhängande reglering samt om verksarnhetsutövaren har brutit
mot ftjresl«iften om antal ton som får spridas. Patricialarsson Leo har slutligen
y*at att skadestånd ska betalas av verksamhetsutövaren för de ffsiska skador,

psykiskt lidande och de egendomsskador som slamspridningen har orsakat.

Nämnden har bedömt att slamspridningen inte utgör en olägenhet för mtinniskors

hälsa, vilket inte stiimmer. Biototal AB och David Edeen/Lisjö Säteri meddelade

nämnden att verksamheten skulle pägäitre dagar. I sjiilva verket pågick den i fem

dagar. De hade också meddelat att slamtransporterna skulle uppgå till ca 30 st.

Transportema, som pågick ftr fu1lt i tre hela dagar och tunnade
ut på den firirde dagen, var åtminstone tre gånger fler än vad som meddelats ti1l

kommunen. Betriiffande bullerstörningen har nämnden hävdat att klagomålen
avser traktorer och lastare, vilket inte stiimmer. Klagomålen på bullerstömingar
avser den stiindiga trafiken som gick rakt igenom Patricia Larsson Leos gård. All
denna trafik rev upp miingder av kvartsdamm fran grusvägen som åir mycket
farligt att andas in eftersom det stannar kvar i lungoma. Från slammet avdunstade

också väldigt mycket ammoniak, ännu mer på grund av det mycket varma vädret

och den kraftiga vinden. Ammoniak ftirlamar cilierna i de övre luftvägama vilket
försämrar uttransporten av slem och partiklar (Kilburn, 1967) och höga

ammoniakkoncentrationer anses öka risken ft)r respirationssjukdomar (Marschang

och Crainiceanu, TgT!; Heinrichs et aL,1994). Ammoniaken gjorde de nZirboendes

lungor zinnu mer sårbara ft)r kvartsdammet. När sedan sjiilva slamspridningen

satte igång spreds enorma miingder slamdamm över hela byn. Miljö- och

hilsos§ddsftirvaltningen visade en total brist på intresse för att förebygga
oIägenheter för kringboende genom attinte ftrelägga företagen att salta och

vatlnavägarnaföre och under transporterna. Inspeklionerna som miljö- och

hälsos§ddsftirvaltningen genomförde gjordes ftir sent och inte under kvälls- och

nattetid då den värsta stanken ftirelåg. Hur nämnden kan bedöma att lukten och

dammet inte utgör någon olägenhet ftir miinniskors hälsa iir en gåta. Patricia
Larsson Leo har fätt svara astmasymtom, ont i luftvägar och lungor med

andningssvårigheter, svidande och rinnande ögon och en både täppt och rinnig
näsa. Besvarenar kvarstående, och således inte tillfiilliga. Besviiren är inte ringa.
En av orsakerna tillluftvägssymtomen är den höga ammoniakavgangen som

uppstod på grund av aLlavloppsslammet inte plöjdes ner i jorden utan krattades

runt på ytan med en harv så att jorden inte kunde ta upp ammoniumkvävet utan

det gickrakt upp i luften istiillet. Nämnden tar inte ,rpp Putti"ia Larsson Leos
påstående att 4 335 ton avloppsslam har spridits åkern enligt dokument i iirendet

trots att kommunen beslutat att maximalt I 169 ton fär spridas.
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Ntimnden har överlämnat överklagandet ftir Låinsstyrelsens prövning.

Den 19 augusti 2020 inkommer Patricia Larsson Leo med kompletteringar i
iirendet. I en sl«ivelse anförs att slamtransporter återigen, sedan den 17 augusti,

sker ti1l den berörda åkermarken. Vid kontakt har miljö- och
hälsos§ddsft)rvaltningen uppgett att någon anmäIan om transportema och

spridningen denna gang inte inliimnats till kommunen. Olägenheterna är de

sarnma som vid tidigare slamdumpning. Detta måste utgöra ett miljöbrott anser

Patricia Larsson Leo. Till skrivelsen har bifogats en dom fran Mark- och

miljööverdomstolen fran den 20 juli 2020,må1nr. M71,63-19, som gäller

anmälan om anläggande av en lagringsplatta om 3 000 m2 och en lakvattendamm

om 1 000 m' och lagring av avloppsslam på niimnda lagringsplatta.

Motivering

Tillämpliga bestämmelser m. m.

För alla verksamheter som påverkar miljön gälier de allmänna hänsynsreglema t2
kap, miljöbalken. I2kap.3 § miljöbalken anges att alla som bedriver e1ler avser

att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgard ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta
de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att

forebygga, hindra el1er motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada

eller olägenhet for mänaiskors hälsa eller miljön, i samma syfte ska vid
yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. Dessa försiktighetsmått
ska vidtas så snart det fims skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan

medfora skada eller olägenhet för människors hä1sa eller miljön. I 2 kap. 4 §

miljöbalken anges att alla som bedriver eller al,ser att bedriva en r,erksamhet el1er

vidta en ätgärd ska undvika att använda eller sälja sådana kemiska produkter eller

biotekniska organismer som kan befaras medfora risker for människors hälsa eller
miljön, om de kan ersättas med sådana produkter eller organismer som kan antas

vara mindre farliga. Motsvarande l«'av gä11er i fräga om varor som innehåller eller

som har behandlats med en kemisk produkt eller bioteknisk organism.
(Avloppsslam kan anses utgöra en kemisk produkt i MB:s mening eftersom

metallhalter i avloppsslam regleras i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i
vissa falli samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter.)

Enligt 2kap.7 § miljöbalken ska alla hänsynsregler tillämpas efter en ar,wägning

mellan nytta och kostnader. Kraven som ställs ska vara miljömässigt motiverade

utan att vara ekonomiskt orimliga.

I ftirarbetena till bestämmelsen (prop . 1991198:45, s. 231 ff) framhålls att de

allmiinna hänsynsreglerna visserligen medfor atl all verksamhet och alla ätgärder

som kan påverka hälsa elier miljö ska bedrivas på ett sådant sätt att olägenheterna

förebyggs eller begränsas, men att de måste tillämpas så att orimliga krav inte

ställs på verksamhetsutövaren med hänsyn till skyddsåtgärdens effekt och

kostnadema for dem. En skälighetsawägning ska således göras. Som allmän
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Naturvårdsverkets kungörelse (SNFS 1994:2) med ftireskrifter om s§dd för
miljön, särskilt marken, niir avloppsslam anviinds i jordbruket innehåller krav på

registerhållning, kontroll, innehållsdeklaration, spridningsbegrtinsningar,
gränsviirden ftir högsta tillåtna tillftirsel av fosfor, kväve och sju metalier samt

griinsvåirden för metallhalt i åkermark. Enligt 6 § nämnda ftireskrifter ska

avloppsslam behandlas innan det anvåinds i jordbruket. Obehandlat avloppsslam

får dock anviindas om det brukas ned senast inom ett dygn från spridningen och

användningen inte leder till olägenheter för närboende. Enligt 8 § i ftireskrifterna
får avloppsslam inte anvåindas om halten av en eller flera metaller i åkermarken

överstiger de gränsvärden som anges ibilagaB. Enligt 13 § föreskrifterna ska

producenten av avloppsslam fora register över slamanviindamas nafitn och adress

samt platser dåir avloppsslammet skail användas. Registrerade uppgifter ska

bevaras under minst tio år.

Enligt de allmänna råden till föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

föreskrifter och allmänna råd (SfVF S 2004:62) om milj ohansyn i j ordbruket vad

avser växtnäring (SfVFS 2015:21) bör komposteringen av gödsel i fält i första

hand ske under sommarhalvåret (april till oktober), gödsein bör spridas vid
niirmast liimpliga tillftille efter det att komposteringen av materialet är avslutad

och att kompost som ligger kvar längre än till oktober månad täcks med tZitt

material. Enligt 8 § föreskrifterna får stallgödsel eller andra organiska
gödselmedel under en femårsperiod inte tillföras i större mängd än vad som

motsvarar 22kg totalfosfor per hektar spridningsareal och år, räknat som ett
genomsnitt för företagets hela spridningsareal per år under perioden.

Femårsperioden utgörs av en löpande sammanhängande period om fem
kalenderår. Enligt 13 § ska, på jordbruksföretag som tar emot stallgödsel eller
andraorganiska gödselmedel, dokumentation finnas över mottaget gödse1s1ag,

vilken miingd som tas emot, vilken mängd totalfosfor den mottagna gödseln

motsvarar, datum för mottagandet samt från vem gödseln kommer. För stallgödsel

kan uppgifter om vilka djurslag och vilket antal djur gödseln kommer ifrän ersätta

uppgiften om miingden totalfosfor. Dokumentationen ska sparas och finnas

tillgänglig under minst sex år. Enligt 19 a § får inom känsliga områden

stallgödsel inte tillforas i större mängd än vad som motsvarar lJ} kg totalkväve
per hektar spridningsareal och år. Enlig125 § föreskrifterna får inom kiinsliga
områden inga gödselmedel spridas under tiden den 1 november * den 28 februari.

Enligt 28 d § nämnda foreskrifter ska fasta gödselslag som sprids på obevuxen

mark under tiden den 1 oktober - 31 oktober brukas ned inom 12 timmar. I
allmtint råd tilt föreskriften anges attpämark där det är möjligt atl bruka ned

stallgödsel bör gödseln antingen brukas ned så snart som möjligt efter spridning
eller spridas genom myllningsteknik. Spridning av stallgödsel och andra

organiska gödselmedel bcir dessutom undvikas före e1ler under helger om
olägenheter frir närboende kan befaras.

Enligt bilaga 1 till SJVFS 20A4:62 tillhör Hallstahammars kommun krinsligt
område vid tillämpning av föreskrifterna.
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Länsstyrelsen gör följande bedömning

Patricialarsson Leo iir bosatt på adressen Triinsta 11, Triinsta 3:5, i Köpings
kommun. Avstandet mellan bostadsbyggnaden och Uppsala2:6, dåir spridningen
av avloppsslam sker, är ca 670 meter. De transporter av avloppsslam som
klagomålet avser sker på länsväg 672, som löper genom Patricialarssons gård.

Mellan Tränsta 3:5 och Uppsala 2:6 firrns två andra fastigheter. Med beaktande av

att klagomålet berör spridning av gödsel på en stor mar§rta, och då transporterna
till och från verksamhetsstället sker ftirbi Patricia Larsson Leos bostad, gör

Liinsstyrelsen bedömningen att Patricia Larsson Leo har klagorätt i åirendet. David
Eddn/Lisjö säteri har informerat niimnden om att spridnings av avloppsslam
planeras inom Uppsala2.6 rurder vecka 17. Spridningen skedde under tisdagen

den}l aprtl2020 till fredag förmiddag den24 apil2020. Enligt foreläggandet
om s§ddsårtgarder den 16 april2020 fick totalt 1 169 ton avloppsslam spridas på

en areal uppgående till 53,6 ha. Avloppsslammet är s.k. Revaq-certifierat, vilket
bl.a. innebär att slammet måste pror,'tas och uppfylla griinsviirden ftir ett 60-tal
olika ämnen liksom spårbarhet av varje enskilt slamparti. Enligt informationen
från verksarnhetsutövaren var det ca 30 transporter planerade ftlr leverans av

avloppsslammet.

Inledningsvis finns skiil ftir Liinsstyrelsen att ta ställning till om det finns skäl att

ta upp klagomålet till prövning eftersom den stöming som klagomålen avser var
tidsbegriinsad och pågick under tre dygn under vecka 17. Med beaktande av att
ytterligare slamspridning kan bli akruell på den berörda fastigheten iir det
Liinsstyrelsens bedömning att besvären inte ska betraktas som onyttiga.
Överklagandet ska diirmed prövas, trots att störningen inte liingre fortgår.

Vad gäl1er Patricia Larsson Leos yrkande om skadestånd for sveda och värk så

utgör detta ett civilriittsligt spörsmåI och kan således inte tas upp inom ramen ftir
förevarande åirende. Klagomålen som gäller spridning av avloppsslam inom
Uppsala 2:6 som ska ha skett med start den 17 augusti 2020 mäste med
hiinvisning till instansordningsprincipen prövas av niimnden som
tillsynsmyndighet och fi)rsta instans.

Pahicia Larsson Leos klagomåI gäller olägenheter av damning och buller fran
lastbilstransporterna av avloppsslammet samt lukt och damning fran spridning av

avloppsslammet. Nämnden har, så det får ftirstås, awisat klagomålen beträffande
olägenheter från lastbilstransporterna eftersom den del av väg 612 som iöper forbi
Patricia Larsson Leos bostad 2ir belägen inom Köpings kommun. Det kan noteras

att nämnden iindå prövat störningar fran lastbilstransporterna, men då avseende

vägsträckor som åir belägna inom Hallstahammars kommun, så som Ltinssffrelsen
tolkar beslutet. Vad gäller transportema kan framhållas att ftir att 9 kap. 1 §

miljöbalken ska vara tilliimplig måste störningen komma från en fast egendom.

Då t.ex. faryg, flygplan eller vägtransporter inte 2ir platsbundna räknas dessa

normalt sett inte som miljöfarlig verksamhet (prop. 799719845, del2, s. 107). För
att transporter ska räknas in i miljöfarlig verksamhet krävs att de iir knutna till en

fast egendom eller en miljöfarlig verksamhet. I rättspraxis har ansetts att trafik till
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och från en miljöfarlig verksamhet utgör sådant följdföretag som avses i L6kap.7

§ miljöbalken som kan villkorsregleras om fråga iir om transporter i
verksamhetens näromräde och störningarna inte tir ftrsumbara jiimftrt med annan

trafik i området (Mark- och miljööverdomstolens dom den26 februari 2008 i mål

nrM 10242-06). Liinsstyrelsen bedömer att slamtransportema iir knutna till
verksaffrhetsstället och att Patricia Larsson Leos fastighet iir belägen inom
verksamhetens niirområde. Detta innebär att lastbilstransporterna ska betraklas

som miljöfarlig verksamhet knuten till verksamheten med slamspridning inom
Uppsala 2:6. Niimnda fastighet, och diirmed verksamhetsplatsen ftir berörd
miljöfarlig verksamhet, iir belägen inom Hallstahammars kommun' Att
transporterna i närområdet till/fran verksamhetsplatsen delvis sker på vägar inom
Köpings kommun påverkar inte den omstiindigheten att det åir Hallstahammars

kommun som utgör tillsynsmyndighet för verksamheten. Nämnden borde diirmed

inte ha awisat klagomålen beträffande olägenheter inom Triinsta 3:5 fran
lastbilstransporterna till/fran verksarnhetsplatsen. Eftersom olägenheter fran
lastbilstransporten ?jndå behandlas i ntimndens beslut, men med en annan

geografisk begråinsning, anser Liinsstyrelsen att fuägankan tas upp inom
förevarande prövning.

Nämnden har bedömt att anmälda stömingar av buller, lukt och damm från
transporterna inte utgör någon olägenhet för människors hälsa eftersom

störningarna var tillftilliga. Som ovan angetts omfattar begreppet olägenhet för
människors hälsa inte helt tillftilliga störningar. I kommentareffIa till miljöbalken
ges som exempel på tillfiillig störning en snöplog vid ett tillftille nattetid väcker

närboende (Bengtsson m.fl., Miljöba1ken, Norstedts Juridik). För att utgöra

olägenhet för människors häisa måste störningen således ha en r.iss varaktighet.

Enligt uppgifter från verksamhetsutövaren handlade det om ca 30 transporler för
leverans av de 1 169 ton slam som skulle spridas. Transporterna skedde dagtid
vardagar. Länsstyrelsen anser att stömingar:na från transporterna inte kan betraktas

som helt tillftilliga. Några bullermätningar från transportema har inte genomförts.

Luktstömingarna från transportema får förmodas pågå enbart under den tid som

transporten far förbi berört bostadshus. Enligt observationer från miljö- och

hälsoskyddsenheten skedde inte någon damning från vägen vid platsbesök den 27

apr1l2O20. Med beaktande av att störningama från transporterna var begränsad i
tiden och av övergående arl delar Länsstyrelsen nämndens bedömning att de inte
utgör en olägenhet för miinniskors hälsa enligt miljöbaikens mening.

Vad gäller anmälda olägenheter från lukt och damning vid spridning av

avloppsslammet gör Liinsstyrelsen följande överväganden. Miljöbalkens allmåinna

håinsynsregler kompletteras med förordningar och foreskrifter som förrydligar och

preciserar balkens grundläggande bestämmelser. För användande av slam fiån
avloppsreningsverk i jordbruket finns Naturvardsverkets s2irskilda föreskrifter
(SNFS 1994:2) om s§dd för miljön, särskilt marken, niir avloppsslam används i
jordbruket. Föreskriftema är avsedda att fånga upp de försiktighetsmått som

Naturvårdsverket generellt anser behövliga vid slamspridning. Det kan dock i det

enskilda fallet finnas skäl att ställa högre krav än vad som följer av föreskrifterna.
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I rättspraxis har frågan om huruvida slamspridning på åkermark iir förenligt med

de allmänna hiinsynsreglema i miljöbalken varit ftiremålftir prövning i ett antal

rättsfall. Mark- och miljööverdomstolen har i dom meddelad den 11 mars 2074

(mål nr. M 7883-13) uttalat alt detinte fin-ns anledning attpä ett generellt plan

ftireskriva striingare försiktighetsmått zin de i ftireskrifterna uppställda, varken vad

gäller diiri reglerade ?imnen eller oreglerade iimnen. I ärendet handlar det om

spridning av Revaq-c ertifrerat slam på mark d2ir det inte finns skäl atl arrta att

gränsvåirdena ftlr metallhalter överstigs. Verksarnhetsutövaren har med

beräkningar utvisat mängden kväve och fosfor som spridningen av

avloppsslammet och hästgödsel kan förväntas tillftira. Spridningen avser | 169

ton avloppsslam. Det saknas grund ftir att anta altverksamhetsutövaren har spridit
en större mängd iin denna. I anslutning tiil detta kan noteras att foreskrifterna i
SNFS 1994:2 stadgar att slamproducentema ska dokumentera uppgifter om

levererat slam, vilket säkerställer att det finns en spårbarhet avseende slammets

urspnrng samt lokalisation och miingd ftr spridning.Av underlaget i utredningen

frarngär inte annat änattverksamheten med spridning av avloppsslam inom

Uppsala 2:6 bedrivs i enlighet med de försiktighetsmått som gäller for
verksamheten, vilket enligt Liinsstyrelsens mening talar ftir att verksamheten

bedrivs på ett sådant sätt att nägraoiägenheter for omgivningen inte ska

uppkomma. Klagandens bostad iir belägen ca 670 meter från den niirmaste

rpiidr,irgs*ealen. Vid inspektioner under veckan efter spridningen har ingen eller

svag lukt konstaterats i direkt anslutning till åkerrnarken. På 300 meters avstånd

kunde ingen lukt kärrnas. Åven om det kan antas att störningar av lukt ftirelåg i
direkt anslutning till spridningen av avloppsslammet får dessa anses Yataav

övergående karaktiir. Med beaktande av det sagda åir det Ltinsstyrelsens mening

att det i dagsläget inte finns fog ftir att återftirvisa åirendet till ntimnden for vidare

utredning eller ftir beslut om ytterligare ftlrsiktighetsmått eller begriinsningar av

verksamheten. Överklagandet ska dåirmed avslås.

I iirendets slutliga handläggning har deltagit chefsjuristen Louise Klofelt,
beslutande, och juristen Karin Spangberg, ftiredragande.

Kopia till:
Biototal AB, marcus.lindqvist@biototal.se
Lisjö Säteri AB, David Eddn, Lisjö Säteri I,735 91 Surahammar

Bygg- och miljönåimnden i Hallstahammars kommun
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Viil du att domen ska ändras i någon del kan du
överklaga. Hdr fär du veta hur det gfu till.

överktaga skrifttigt inom 3 veckor

Ditt ovetklagande ska ha kommit in till domstolen
inom 3 veckor från domens datum. Sista datum
föt övetklagande finns på sista sidan i domen.

Så här gör du

1. Skriv mark- och miljödomstolens namn och
må-1nummet.

2. För[aruvarför du tycker att domen ska ändras.

TaIa omvilken ändring duvill ha och va{ör
du tycker att Mark- och miljöövetdomstolen
ska ta upp drtt överklagande (läs mer om
prövrungstillstånd längre ner).

3. Tala om vilka ber.is du vill hänr.isa ti,L1. Förklara
vad du vill visa med varje bevis. Skrcka med

skriftliga bevis som inte redan finns i målet.

4. Lämna namn samt aktuella och fullständrsa
uppgifter om var domstolen kan nå dig:

postadtesset, e-postadtesser och telefon-
nummef.

Om du hat ett ombud, länna också ombudets

kontaktuppgifter.

5. Skdv under överklagandet sjä1v e1ler låt ditt
ombud göra det.

6. Skicka eller lämna in overklagandet till mark-
och miljödomstolen. Du hittar adressen i
domen.

Vad händer sedan?

Mark- och miljödomstolen konttollerar att
overldagandet kommit in i rätt tid. Hat det
kommit in för sent avvisar domstolen över-
klagandet. Det innebär att domen gäller.

Om överklagandet kommit in i tid, skickat mark-
och milj ödomstolen överklagandet och aJLa hand-
Jingar i målet vidare till Mark- och miliööver-
domstolen.

Har du tidigare fått btev gellom fötenklad
detgivning, kan även Mark- och miljö-
överdomstolen skicka btev på detta sätt.

Prövningstiltstånd i Mark- och miljö-
överdomstolen

När överklagandet kommer in trl-l Mark- och

mrlj öör-erdomstolen tar domstolen först stäLlning

til1 om målet ska tas upp nJl prövning.

Mark- och miljööverdomstoien ger prövrungs-
tiLlstånd i fira olika fall.

o Domstolen bedömer att det finns anledning att
tvirJa på att mark- och miljödomstoien dömt
rätt.

o Domstolen anser att det inte går att bedöma

om mark- och miljödomstolen har dömt rätt
utan att ta upp må-let.

r Domstolen behöver ta upp måiet för att ge

andra domstolar vägledning i rätts-
tillämpningen.

o Domstolen bedömer att det finns synnerliga

skäl att ta upp målet av någon annafl anledning.

Om du inte ffu prövningstillstånd gälIet den

överklagade domen. Därföt är det viktigt att i
överklagandet ta med allt du vill föra fram.

www.domstot.se
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Vilt du veta mer?

Ta kontakt med matk- och miljödomstolen om du
hat fragor. Adress och telefonnummet finns på

första sidan i domen.

Met information finns på www.domstol.se.


