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SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Mål nr. M 12731-20 Rotel 0601 

Överklagande av Nacka Tingsrätts dom i Mark- och miljödomstolen Mål nr M6978-20

Klagande:

Patricia Larsson Leo
Tränsta 11
731 92 Köping
E-post: p.larsson-leo@hotmail.com

Yrkande:
Jag yrkar att Mark-och miljödomstolens beslut om avslag av Mål nr: M6978-20 ändras i enlighet 
med tidigare insänd överklagan och med beaktande av de däri presenterade orsakerna samt nedan 
presenterade ytterligare bevis. 

Jag anser att detta ärende är ett parallellfall med Mål nr M 7163-191 och att domen i Svea hovrätt 
Mark-och miljööverdomstolen 2020-07-30 kan anses vara prejudicerande.

Jag yrkar att målet erhåller prövningstillstånd och prövas i Mark-och miljööverdomstolen (MMÖD)
eftersom det finns anledning att betvivla riktigheten av det beslut som mark- och miljödomstolen 
har kommit fram till:

”Mark- och miljödomstolen konstaterar att underinstanserna inte närmre övervägt Patricia Larsson 
Leos uppgifter i detta avseende. Det saknas därmed förutsättningar att inom ramen för det 
överklagade tillsynsbeslutet bedöma denna fråga ”

Hallstahammars kommun och Länsstyrelsen har valt att inte utreda och besvara mitt klagomål och 
anmälan gällande antal transporter och mängden slam som transporterats och spridits på Uppsala 
2:6 Hallstahammar
Jag har nu nya bevis som stöder mina uppgifter. Jag hävdar att Hallstahammars kommun och 
Länsstyrelsen har brustit i sin tillsyn och ansvar genom att inte undersöka de uppgifter jag hela tiden
anfört. De har endast godtagit inblandade företags uppgifter som har varit vilseledande, vilket klart 
framgår av bilaga 6 som nu bifogas som nytt bevis.

Jag anser därför att det är både ett ändrings- och granskningsfall.

Jag anser att det nu finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.

Mark- och miljödomstolen har i sitt avvisande angett att de inte kan ta ställning i frågan om antal 
transporter och mängden avloppsslam eftersom tillsynsmyndigheten inte har brytt sig om att själv 
undersöka denna fråga dvs. Hallstahammars bygg- och miljöförvaltning/nämnd, trots att jag i 
anmälan till dem påtalat just dessa uppgifter. Ingen ansvarig tjänsteman har brytt sig om att utreda 
detta, trots att man från bygg-och miljönämnden påtalat att OM företaget angett oriktiga uppgifter 
så är det ett brott, under ett av deras sammanträden2. Trots detta gjordes ingen utredning från 
tillsynsmyndigheten för att utreda detta.
Inte heller Länsstyrelsen i Västmanland har brytt sig om att utreda dessa uppgifter.

1 Bilaga 1: m-7163-19-dom-2020-07-30
2 Bilaga 2: Utdrag ur BMN sammanträdesprotokoll §62 2020-06-17
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I maildokumentation från den 15 april3 skriver Marcus Lindqvist från Biototal AB till 
miljöinspektör i Hallstahammars kommun, Gun Skarin:

”Slammet kommer börja köras i början på nästa vecka.
Det kommer handla om ca 30 transporter.”

Som jag tidigare har dokumenterat rörde sig transporterna snarare om det tredubbla. De överskred  
långt över de 30 föranmälda transporterna, vilket jag med säkerhet vet eftersom de passerade rakt 
igenom min familjs gård och vi i familjen skrev ner varje tidpunkt vi såg att de passerade igenom 
gården4.
 När jag själv försöker få svar från det kommunala bolaget Sörmland vatten och Katrineholms 
kommun, som slammet kommer ifrån, vägrar de att lämna ut några uppgifter om antal transporter 
och antal ton som lämnat deras anläggning för att transporteras till Uppsala 2:6 Hallstahammar, 
trots att jag försökt gång på gång under flera månaders tid. De slingrar sig eller helt enkelt ignorerar
mina och andra personers förfrågningar. De hänvisar dessutom till Biototal som ju har egenintresse i
detta.
En åkare som har god kunskap om transporter som också bor längsmed transportvägen kunde 
bevittna transporteringen och han informerade mig om att dessa lastbilsekipage lastade ca 35-40 
ton. Eftersom vi i min familj förde statistik över antalet lastbilsekipage vet vi med säkerhet att 
slammet som transporterades ut till åkern på den aktuella fastigheten vida översteg de 1169 ton som
i föreläggandet tilläts spridas.  
Jag har framfört detta flera gånger i de tidigare instanserna och krävt att detta måste utredas. 
Hallstahammars kommun har i sitt beslut om försiktighetsåtgärder5 gett tillstånd till att totalt 1169 
ton får spridas på den aktuella åkern 78 A.
Jag hävdar att Biototal antingen har vilselett Hallstahammars kommun eller så är det så att 
Hallstahammars kommun helt enkelt inte förstått sig på siffrorna om antal ton. Vad som egentligen 
menas från Biototals håll är ton/TS  (torrsubstans). Då blir den totala transporterade mängden 5 
gånger större än vad man har fått tillstånd till och det stämmer bättre med det långt fler antal 
lastbilsekipage som i verkligheten trafikerade vår väg.
I föreläggandet anges bara totala mängden ton, inte ton/TS för i sådant fall skulle detta varit angivet.
Jag anser att Mark- och miljödomstolen inte bara kan avfärda dessa uppgifter genom att hänvisa till 
att ansvaret för denna utredning ligger på tillsynsmyndigheten när den uppenbarligen inte har gjort 
sitt jobb ordentligt och när jag dessutom i min överklagan till Länsstyrelsen begärde att detta skulle 
utredas som tjänstefel, vilket inte utreddes.
Eftersom tillsynsmyndigheten i första hand inte har utrett detta trots sin skyldighet, borde det 
ansvaret nu ligga på domstolen att se till att detta utreds.
Det måste vara i domstolens intresse att utreda och försäkra sig om dessa uppgifter för att utesluta 
att eventuell korruption förekommer, så som den statliga utredningen (sidan 728, SOU:3.) varnar 
för:

”Utredningen noterar att verksamheter inom området transporter och återvinning ligger inom 
sådana branschområden som bedöms sårbara för infiltration av brottslig karaktär.”

Och;

”Vår tids återvinningsindustri och medvetenhet kring riskavfall har enligt aktuella studier således 
skapat en ny marknad för organiserad brottslighet även i Sverige.”

3 Bilaga 3: Mailkorrenspondens 15 april  Marcus Lindqvist Biototal AB- Gun Skarin Miljöinspektör
4 Bilaga 4: Tidsangivelse av slamtransporterna som passerade genom vår gård i april.
5 Bilaga 5: Beslut om försiktighetsåtgärder
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I detta fall har företagen kört ut betydligt större mängd slam än de 1169 ton som var rapporterat till 
tillsynsmyndigheten. Tillsynsmyndigheten bemödar sig inte med att göra några kontroller eller 
utredningar trots att anmälningar om tredubbelt så många transporter inkommer. Sörmland vatten  
och Katrineholms kommun, som vill göra sig kvitt slammet i sina fulla reningsverk, de vägrar att 
besvara våra frågor om hur många ton slam och hur många transporter som lämnat deras anläggning
med destination Hallstahammar Uppsala 2:6.
Det är någonting som inte stämmer.

Nu har jag från annat håll fått tag i dokument från Sörmland Vatten gällande den aktuella 
slamspridningen på Uppsala 2:6 Hallstahammar6, som de nekat mig.

Jag har fått hjälp av Lars Hylander som är Docent i miljöanalys från Uppsala Universitet samt 
Agronomie Doktor från Sveriges Lantbruksuniversitet, med att tolka uppgifterna i dessa dokument, 
De påvisar att betydligt större mängd slam har spridits än vad som kommunen beslutat om.

Det här har Lars Hylander kommit fram till:

” Varför står Hallstahammars kommunlogga med på ”produkt- och reklamblad” från Biototal?

Hur kommer det sig att Miljökontoret inte själva lyckas tyda ”produkt- och reklamblad” om de 
medverkat till det?

Varför är inte brunnar och upplagsplats utritat?

 Följande är det som jag kan utläsa av protokollet:

Totala mängden 4335 ton är TS och avser hela partiet på reningsverket, som producerats 1 feb- 30 
sep 2019.

Av detta har 1167 ton TS planerats att köra till Uppsala/Tränsta.

I verkligheten kördes 1217 ton TS dit enligt protokollet.

Detta ska spridas på 53,6 ha med 21.8 ton TS/ha. (Man sprider en giva som ska förse grödorna 
med fosfor under 5 år.)

1167 ton TS blir  5360 ton verklig vikt slam, som är rötat och avvattnat slam med 21 % vattenhalt.

Om varje lastbil med släp lastar 35 ton så blir det 153 lass. Detta inkluderar allt slam som får 
köras till åkern, dvs det som körts dit i april/maj.

Hästgödseln som Patricia talar om är inte med i protokollet.7 Protokollet är förvillande.

6 Bilaga 6- MVB Lisjö Säteri AB 2020 (1)
7 Har i en tidigare konversation med Lars Hylander informerat honom om att enligt protokoll från Hallstahammars 

kommun skulle även 250-300 ton hästgödsel spridas på samma åker.
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Mängd produkt fördelat på fosforklass

Mängd produkt i ton/ha Innehåll Summa

Planerad giva torrsubstans 21% 240 ton

Planerad giva av produkt 1 167 ton

Verklig giva: 1 217 ton

Summan är totala summan för 53,6 ha, alltså INTE per ha.

Planerad giva av produkt är INTE våtvara, som man kan förledas tro, utan är slam TS för HELA 
fastigheten på 53,6 ha.

Mina slutsatser:

Biototal har vilselett genom att ange mängd slam som i verkligheten är omräknat till TS men sedan 
levererat våtvara som blir 5 gånger så stor mängd.

Protokollet är svårt att följa eftersom man inte tydligt anger att ALLA mängder är TS. Alltså även 
Planerad giva av produkt

Vilken lagstiftning övervakar att protokoll inte har vilseledande/felaktig information?

Vem ansvarar för dokumentet? Jag fick det via Sörmlands Vatten. Patricia har inte kunnat få det via
Miljökontoret i Hallstahammars kommun, trots att deras logga är med!!!

Följande uppgifter saknas på medföljande karta.

Vattenkälla

Upplagsplats innan spridning

Rangeringsplats

Avstånd till bostad”

Jag har i tidigare instanser påpekat att säkerhetsavstånd till det stora antalet brunnar som finns på 
det aktuella skifte 78At inte har hållits, inte heller till diken/bäckar.
Som ni själva kan se i de inblandade aktörernas dokument finns varken utmärkningar av dessa 
brunnar eller vattendrag utmärkta på deras medföljande karta. Inte heller är upplagsplatsen för 
slammet utmärkt, avstånd till bostad, eller rangeringsplats.

Vad har Hallstahammars kommun vunnit på denna affär?
Den frågan har jag med flera ställt tidigare och från Miljökontoret fått till svar ”Ingenting.”
Liksom Lars Hylander undrar även jag då varför Hallstahammars kommuns logga finns med på 
produkt- och reklamblad från detta företag?
Det är enligt mig mycket anmärkningsvärt.
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Bilderna i produktbladet är dessutom missledande då man kan tro att de kommer från den aktuella 
spridningen, vilket inte är fallet. Att visa bilder från annan plats utan att uppge att de är från en 
annan plats räknas som vilseledande marknadsföring. Hur det i verkligheten faktiskt såg ut från 
spridningen kan man se i mina bifogade bilder i bilaga 7 och det är ingen vacker syn.

Nu har jag dokument som svart på vitt bevisar vad jag hela tiden har hävdat:

Mycket mer slam har transporterats och spridits på fastigheten än vad Hallstahammars kommun 
beslutat om. Dokumentet bevisar att nästan 5 ggr mer slam än det tillåtna har spridits.

Även om man i en efterhandskonstruktion från kommunens håll skulle hävda att det är ton/TS som 
menas, är 1217 ton ändå mer än de planerade 1167 ton. 50 ton mer TS blir i verkligheten 238 ton 
slam, vilket blir 7 extra lastbilstransporter med 35 ton /ekipage. 

Antingen har kommunen själva inte förstått sig på dokumentationen eller så har de varit medvetna 
om detta och mörkat det för oss medborgare.

Detta kan tyda på korruption, som jag yrkar att domstolen utreder.

Jag yrkar att MMÖD utreder om Hallstahammars kommun och Länsstyrelsen Västmanland har 
brustit i sitt tillsynsansvar och begått tjänstefel. Varför har ingen utrett detta när jag till och med kan
ange klockslagen som transporterna passerat genom vår gård?

Fler ”NMT -Think Pink ” -skandaler kommer att uppstå runt om i landet om inte domstolar och 
myndigheter tar larm från vittnen och visselblåsare på allvar.

I samma sammanträdesprotokoll8 som jag här tidigare hänvisar till, påstår Bygg- och miljönämnden
att vattning och saltning av väg 612 har utförts efter klagomål om damning.
Det är felaktigt eftersom det inte skedde förrän på fredagen den 24 april när transporteringen av 
avloppsslammet i princip avslutats.9

Jag ifrågasätter även tidigare instansers motivation till avslag av min överklagan med hänvisning till
att störningarna ansågs vara tillfälliga. Det är inte sant eftersom hela scenariot upprepades igen 
under augusti månad. Med tanke på den planerade lagringen på samma fastighet av 10 000 ton 
avloppsslam m.m. måste denna störning ses som regelbunden.

Att tidigare instanser ansett störningarna såsom inte skadliga för människors hälsa och miljö är fel.  
Flera personer som blivit utsatta för detta har fått astmatiska besvär, blivit tvungna att söka vård på 
lungklinik, få psykiatrisk vård på grund av den otroliga påfrestningen att behöva bo ”mitt i skiten”, 
det fruktansvärda bullret och vibrationerna från den tunga skytteltrafiken som passerar rätt genom 
gården10, människor och hundar som blir sjuka och kräks när de varit på promenad för att de icke 
täckta transporterna spiller avloppsslam från lasten längsmed vägarna de kör på. Incidenter har 
inträffat med både hästar och oskyddade trafikanter på grund av den kraftiga skytteltrafiken med de 
stora lastbilarna med släp som ofta kör hänsynslöst på de smala och kurviga grusvägarna som både 
dammar och blir helt sönderkörda. Trots kontakt och påtryckning vid samtliga tillfällen till SVEVIA
har dessa vägskador inte  åtgärdats i tid, utan långt senare.
Jag hävdar att Hallstahammars kommun kraftigt åsidosatt sina uppgifter gentemot kringboende 
genom att inte göra tillsynsbesök förrän veckan efter, trots alla klagomål över de mycket kraftiga 
störningar och farorna vi upplevde. Besöket de slutligen gjorde genomfördes som sagt veckan efter 
och det var ytligt och kort, i några enstaka minuter vilket jag observerade från mitt hus.
Ett annat exempel på miljöinspektörernas bristande tillsyn utspelade sig under den andra 
slamspridningen som skedde under augusti månad, då flera personer rapporterade att Biototal AB 
8 Bilaga 2 : Utdrag ur BMN sammanträdesprotokoll §62 2020-06-17
9     Bilaga 7: Bilder från slamspridning april 2020
10 Bilaga 8: Tung trafik passerar genom min familjs gård 20200422_131543 - kopia
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och Lisjö Säteri hade dumpat en väldigt stor slamhög ca 5 m från ett vass-beväxt, vattenförande 
dike11. När inspektörerna besöker platsen bedömer de att allt är i sin ordning eftersom avståndet 
mellan slamhögen och en annan bäck var tillräckligt. När man återigen påtalar att det inte är bäcken 
det handlar om utan diket bara 5 m till höger om högen säger inspektörerna att de inte uppfattade 
något dike. På fråga om hur de kunde missa detta när de enligt egen uppgift uppgav att de varit där 
och inspekterat svarade Miljöinspektör Gun Skarin inte på frågan men Miljöinspektör Daniel 
Nordstrand berättade att de aldrig klev ur bilen för att inspektera och att de därför inte hade sett 
något dike.

Jag har även framfört att värderingarna på våra fastigheter drastiskt sjunker med anledning av denna
verksamhet med slamhantering på Uppsala 2:6.
Är det i överensstämmelse med svensk miljölagstiftning att starta en helt ny verksamhet i ett 
område med kraftig, negativ miljöpåverkan utan att kompensera grannarna för kraftigt sänkta 
fastighetspriser?

 Därtill kommer de miljömässiga orsakerna.
Som jag tidigare har framfört ligger den aktuella platsen inom särskilt miljökänsligt område och 
som erfarna lantbrukare har berättat om, att åkermarkerna där är ett av de bördigaste områdena i 
Mälardalen.
Är det i överensstämmelse med svensk miljölagstiftning att att lagra och sprida 10 000-tals ton 
miljögiftigt avfall på en mycket värdefull, brukningsvärd jordbruksmark? Lagring och spridning av 
avloppsslam tillför allvarliga miljögifter till åkermark och ifrågasätts mer och mer. 
Det finns även bra tekniska lösningar på gång om att förbränna slammet efter rötning och då sprida 
ut renad aska. Det är då i min mening rent vansinnigt att förorena brukningsvärd jordbruksmark och
tillföra giftiga ämnen som ej är nedbrytbara utan istället ackumuleras i jorden för all framtid.
Avloppsslam innehåller mängder av oönskade ämnen eftersom slam är produkten av allt avfall som 
hamnar i samhällets avlopp. Det är inte bara urin, avföring och hushållskemikalier utan allt flytande
avfall från bl.a. biltvättar, industrier, lakvatten från avfallsdeponier, sjukhus, och dagvattenbrunnar, 
allt som samlas i reningsverken.
Där tillsätts dessutom stora mängder fällningskemikalier t.ex. plasten amid/aminoakrylat, 
kopolymer, en form av polyakrylamid som innehåller monomeren akrylamid,
ett mycket giftigt och cancerogent miljögift som är genotoxiskt.
Medlet Rhoca-Gil som användes vid tätningar av tunneln i Hallandsåsen är ett akrylamidbaserat 
medel, som orsakade en stor miljöskandal.
De tillsatta fällningskemikalierna gör dessutom att fosforn som lantbrukarna vill återföra till 
jordbruksmarken blir så hårt bunden till svårlösliga kalcium-, järn-, och aluminiumföreningar att 
den blir svårtillgänglig för växtupptag.

Bland de oönskade ämnena som medföljer avloppsslammet finns bl.a. tungmetaller som kadmium, 
(flera studier visar tecken på att en andel av den svenska befolkningen är överexponerad för 
kadmium) bly, kvicksilver och koppar, läkemedelsrester som olika sorter antibiotika, 
antiinflammatoriska ämnen, neuroleptika, psykofarmaka, cytostatika, hormoner, giftiga organiska 
ämnen som nonylfenol, bromerade flamskyddsmedel, klorparaffiner, perfluorerade ämnen, PCB, 
dioxiner, furaner , bisfenol A, ftalater och mikroplaster.
Att företagen hävdar att det  Revaq-certifierade slammet är säkert att sprida och lagra på 
åkermarken är bara ett spel för gallerierna. Enligt Revaq finns endast gränsvärden för ett 60-tal 
metaller och spårämnen som mäts i slammet och gränsvärdena är generöst satta. Ingen mätning eller

11 Bilaga 9: Slamhög till vänster. Vass-beväxt dike direkt till höger om vägen
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gränsvärden för miljögifter, läkemedel, mikroplaster, m.m. finns och det är fritt fram att ösa ut alla 
andra miljöskadliga ämnen.
Det som inte mäts, finns inte verkar mottot vara.
Framtiden står inför ett svårlöst problem med den ökande mängden PFAS i våra dricksvattentäkter. 
PFAS är mycket hälsoskadligt. Det är cancerframkallande, hormonstörande, påverkar 
reproduktionsförmåga och immunsystem. PFAS är 4700 ämnen, skapade av människan och kan ej 
brytas ner. Att vi då med berått mod tillåter att gödsla vår jordbruksmark och livsmedelsproduktion 
med avloppsslam som vi är mycket medvetna om innehåller PFAS och alla de här tidigare 
uppräknade miljögifterna , samt oändligt många fler gifter/ämnen som också riskerar att nå vårt 
dricksvatten är oförlåtligt för vår  planet och våra framtida generationer.

Platsen för att sprida och lagra avloppsslammet på är mycket illa vald, med tanke på närheten till de
två olika bäckarna där den ena: Stäholmsbäcken utmynnar i Mälaren i Lindöbergets naturreservat 
och den andra bäcken: Svennbybäcken utmynnar via Kolbäcksån och Strömsholms kanal också ut i 
Mälaren.
Området har också ett mycket rikt djurliv med flera olika sorters rovfåglar, flyttfåglar så som tranor,
gäss, svanar och andra sorters sjöfåglar, eftersom området tidigare varit en sjö. Namnet på byn 
Tränsta härstammar just från det stora antalet tranor som varje år samlades här vid den dåvarande 
sjön Glasen som fanns här på 1700-talet, innan bönderna tömde sjön på vatten och gjorde åkermark 
av sjöbottnen. Fortfarande återkommer tranorna varje år och vi har haft glädjen att beskåda 
trandansen här, vilket är få förunnat om man inte beger sig till Hornborgarsjön.
Här finns flera olika sorters klövdjur som går och betar på de nu slamgödslade åkermarkerna  på 
den gamla sjöbottnen som dessutom är plastbeströdd från markägarens verksamhet.12

Här finns också varg, lo och räv. Också mängder av gnagare och småfåglar som riskerar att sprida 
smitta och sjukdomar t.ex. salmonella och ta skada av den miljöfarliga verksamheten. I närheten har
även vattensalamandrar, kräftdjur samt grodor iakttagits.

Närheten till Tränsta friluftsområde är även det en stor anledning till att Biototal AB och Lisjö 
Säteris slamverksamheten bör avbrytas och i framtiden förbjudas i det aktuella området.
All den tunga trafiken verksamheten medför passerar alldeles intill Tränsta friluftsgård med 
tillhörande motionsspår och rekreationsområde. Människor söker sig till den platsen för att få andas 
frisk luft och komma ut i naturens tysta lugn och ro, plocka bär och svamp men med denna 
verksamhet igång finns det vare sig frisk luft eller lugn och ro utan dundrande, vibrerande, 
mullrande tung lastbilstrafik med medföljande vedervärdig stank som dundrar på genom vår lantliga
idyll. Dessutom trafikerar också skolbussarna samma väg som slamtransporterna färdas. Det 
innebär att oskyddade barn står längsmed samma sträcka för att kliva av och på sin skolskjuts. 
Risken är överhängande att barn skadas eller förolyckas, antingen genom kollision eftersom vägen 
är för smal för att två stora fordon på ett säkert sätt skall kunna mötas, eller att något barn blir 
påkört efter vägen.

I området bedrivs också hästverksamhet som går ut på att utbilda hästar för tävling m.m. I och med 
Biototal AB och Lisjö Säteris slamhantering på Uppsala 2:6 har det redan uppstått flera incidenter 
med den tunga trafiken och hästarna. Om denna slamhantering får fortsätta och mellanlagringen 
sätts igång försvårar det för hästföretagarna än mer att bedriva sin verksamhet. Den tunga trafiken 

12 Bilaga 10 Plastskräp Uppsala 2:6
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kommer att påverka hästarnas hälsa mycket negativt och djuren kommer bli lidande av 
olägenheterna från den planerade anläggningen. Riskerna för att svåra olyckor kommer att inträffa 
med hästarna, som är flyktdjur är överhängande och bara det är ett tungt argument för att stoppa 
slamverksamheten.

Verksamhetsutövarnas slamspridning håller sig inte inom markägaren Lisjö Säteris ägor, utan 
slammet har spridits kilometervis över alla närboendes egendomar och ägor och kontaminerat andra
jordbrukares åkermarker och odlingar med allt slamdamm. 13

Hur skall man som lantbrukare nu kunna odla ekologiskt och följa KRAV´s regler när grannen 
samvetslöst sprider avloppsslam som väller ut över andras odlingar och som då riskerar att få hela 
sin skörd utdömd på grund av slammet och med alla gifter som där medföljer?
Jag ber er att se på bildmaterialet från spridningen i våras och tänk då på alla oss som är tvungna att 
leva i detta. Moln av slam och kvartsdamm från transporterna, bullret och vibrationerna från dessa, 
den frätande stanken och ångorna från slammet som gjorde flera av oss, både människor och djur 
sjuka. Allt detta som lägger sig över oss och våra gårdar är en stor olägenhet för oss som bor i 
området. Vi tvingades att tillbringa de första vackra försommardagarna inomhus, med fönster och 
dörrar stängda. Trots det trängde stanken och dammet in i våra hus. På grund av covid 19-läget blev 
vi som fångar i våra egna hus och kunde inte undkomma vare damm, odör eller den tunga trafikens 
verkningar.
Vi ska inte behöva lida och ta skada av att städerna behöver göra sig kvitt sitt eget avfall.
Det finns ingen som helst anledning till att dumpa tusentals ton stadsavfall transporterat från 
Katrineholm/Flen på en åker  i Tränsta/Uppsala mellan Hallstahammar/Köping och kalla det för 
”kretslopp mellan stad och land” när fosforn i slammet inte ens är tillgänglig för växtupptag och 
inga av städernas kemikalier och miljögifter fyller någon som helst funktion i jordbruksmarken utan
förgiftar den bara och gör den obrukbar för all framtid. Detta slam var inte tillräckligt som gödning 
då även ytterligare  mängder konstgödsel transporterades och spreds på dessa redan slamgödslade 
åkrar.
Detta handlar bara om städernas kvittblivning av sitt eget giftiga avfall och det är ingenting som vi 
landsbygdsbor i Köping och Hallstahammar ställer upp på och inte heller blivit tillfrågade om.
Så länge inte alla miljögifter kan avskiljas från slammet har det ingenting på brukningsvärd 
jordbruksmark att göra.
Vi har bara en planet och den måste vi vörda, liksom jorden vi brukar.
Vi kan inte längre ösa ut tonvis med miljögifter över våra livsmedelsodlingar och låtsas som att det 
inte är någon fara att ge denna föda till våra barn och barnbarn, de som i framtiden får ta hand om 
jorden vi idag medvetet dödar genom att dumpa städernas giftiga avfall på.
Det var jord vi en gång i tiden kunde bruka men som nu våra barnbarn och kommande generationer 
kommer se som obrukbar mark.
De kommer aldrig förlåta oss för det.

Men det finns hopp om framtiden, det finns alternativ. Vi behöver inte fortsätta på den här vägen när
det finns andra mer hållbara sätt att lösa kvittblivningen.
Det första steget på den nya vägen är att Mark-och miljööverdomstolen i detta mål gör precis som 
de gjorde i Mål nr M 7163-19 i Svedala och upphäver Mark-och miljödomstolens dom och 
förbjuder verksamheten med lagring och spridning av avloppsslam  på den aktuella fastigheten.

13 Bilaga 7: Bilder från slamspridning april 2020
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Jag anser att det finns många goda skäl till att Hallstahammars kommun kunnat stoppa 
verksamheten och förhindrat all denna olägenhet som uppstått, som inte varit tidsbegränsad utan 
upprepats. Transporterna var långt fler än vad som föranmälts och mängden slam som fraktades till 
Uppsala 2:6 var betydligt större, ca 5 ggr mer än vad som var tillåtet och i och med den planerade 
slamlagringen kommer olägenheterna vara regelbundna och konstanta.
Jag anser att Hallstahammars kommun har misslyckats med att skydda oss landsbygdsbor från 
miljöförstöring, ohälsa och olägenheter. De har snarare varit direkt delaktiga till att skada oss och 
utsätta oss för de olägenheter vi blivit utsatta för.
De har varken tagit till sig uppgifter eller kritik från alla oss drabbade.
De har inte utrett ärendet korrekt eller beslutat om tillräckliga försiktighetsåtgärder.
De har inte heller sett till att de försiktighetsåtgärder som beslutats om har följts av företagen.
Inte heller har Länsstyrelsen tagit sitt ansvar genom att undersöka de uppgifter som kommit till 
deras kännedom och har till följd av detta inte agerat mot missförhållandena.
Hela vår bygd har blivit utsatta för ett övergrepp av Hallstahammars kommun, Biototal AB och 
Lisjö Säteri
Jag anser därför också att företagen Biototal AB och Lisjö Säteri skall, precis som företaget Ragn-
Sells AB i Svedala i Mål nr M 7163-19, förbjudas utöva sin slamverksamhet, i detta fall på 
fastigheten Uppsala 2:6 Hallstahammar.

Förklaring av Bilagor / Bevis:

Jag är osäker på hur processen fungerar och vet inte om bilagorna jag bifogat i de tidigare 
instanserna automatiskt följer med till nästa. Därför har några av dessa bilagor möjligtvis inte 
framkommit i Mark-och miljödomstolen om det inte är på det viset att de automatiskt följer med 
från Länsstyrelsen.
Viss bevisning är ny då jag inte tidigare har haft tillgång till den, samt ett videoklipp som jag 
tidigare inte visste hur man gjorde för att minska filstorleken på så att den kunde bifogas. Liksom 
protokoll från Biototal som jag inte tidigare fått tillgång till.

Bilaga 1: Dom i SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen : m-7163-19-dom-2020-07-
30.
Jag anser det aktuella fallet kan anses vara parallellfall till  m-7163-19 och att den domen kan anses 
vara prejudicerande.

Bilaga 2: Utdrag ur Hallstahammars kommuns BMN sammanträdesprotokoll §62 2020-06-17.
Jag vill med detta protokoll bevisa hur kommunen underlåter sig att undersöka om de uppgifter som
inkommit att mycket mer avloppsslam än de tillåtna 1169 tonnen har körts ut.
Det framkommer att Bygg- och miljöförvaltningen endast går på dokument från de aktuella 
företagens anmälan om antal ton slam.

Man skriver i protokollet att: ”Om det är så att större mängder, i synnerhet om väsentligt större 
mängder av rötslam körts ut så har verksamhetsutövaren lämnat in felaktiga uppgifter. Att till en 
myndighet lämna felaktiga uppgifter kan vara straffbart.”

Men därefter görs inga undersökningar för att utreda  om så var fallet, vilket jag är starkt kritisk till.
Jag kritiserar även Länsstyrelsen Västmanland för att inte heller de har utrett dessa uppgifter.
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Detta styrker att Hallstahammars kommun brustit i sitt ansvar och inte vidtagit de åtgärder som 
krävts.

Bilaga 3: Mailkorrenspondens 15 april  Marcus Lindqvist Biototal AB- Gun Skarin 
Miljöinspektör.
Med detta dokument vill jag bevisa att Marcus Lindqvist från Biototal AB far med osanning i sitt 
mail till Miljöinspektör Gun Skarin där han i mailet till henne skriver:

”Slammet kommer börja köras i början på nästa vecka. Det kommer handla om ca 30 transporter.”

Det har i efterhand visat sig vara ren osanning. Vilket jag bevisar i bilaga 4.

Bilaga 4: Tidsangivelse av slamtransporterna som passerade genom vår gård i april.
När det gick upp för oss i vår familj vad det var för tung skytteltrafik som passerade genom vår gård
började vi i familjen, främst min mamma som befann sig hemma i coronakarantän att skriva ner 
varje tidpunkt ett lastat ekipage passerade genom vår gård. Fler ekipage än de här uppräknade 
passerade tidigare på morgnarna, som vi inte kunnat räkna in. Vi vet med säkerhet att flera 
transporter gjorde det eftersom grannen som bor närmast slamplattan hörde när de började lasta av 
slammet redan vid kl 05:00-06:00. Ännu fler lastbilsekipage kom från vägarna förbi grannbyarna 
Åva och Eklunda som vi inte har haft uppsikt över men de boende där har talat om att det var 
väldigt trafikerat med slambilar efter dessa vägar också.
Jag vill med detta bevisa att transporterna kraftigt översteg de 30 transporter som var föranmälda till
Hallstahammars miljökontor och att det även bevisar att mängden slam som transporterats till 
platsen kraftigt överstigit de 1169 ton som var tillåtet. Detta styrker också att störningarna och 
olägenheterna från dessa var mycket kraftiga.

Bilaga 5: Beslut om försiktighetsåtgärder (Delegationsbeslut 2020-04-16 ) (Diarienr 309120 
Ärendenr 28 I 12020(427) )

Jag vill med denna bilaga bevisa att Hallstahammars kommun tydligt anger hur mycket slam som 
får spridas på fastigheten Uppsala 2:6 under punkt 2:

” 2. Totalt får max 1169 ton avloppsslam spridas. ”

I beslutet anges totalvikten i ton och inte i ton/TS.
Om det var ton/TS som menades skulle det tydligt ha framgått av protokollet. Här anges bara 
totalvikten i antal ton:1169. Denna siffra är inte densamma som anges i MVB Lisjö Säteri AB 2020,
Bil. 6. 

Jag vill också framföra bevisning gällande punkt 4:

”Erforderligt skyddsavstånd skall hållas till vattenförande dike om minst 10 meter. Finns risk för 
näringsgsläckage vid spridning (tex häftigt och oväntad nederbörd) bör även skyddsavstånd till 
dräneringsbrunn ökas till 10 meter.”

Jag har i tidigare instanser hävdat och hävdar fortfarande att inga skyddsavstånd till diken och 
brunnar har hållits, vilket jag nu vidare utvecklar i förklaringen till bilaga 6

Bilaga 6: MVB Lisjö Säteri AB 2020 (1) Uppgifter från Sörmland Vatten och Biototal AB.
Denna bevisning är helt ny då jag i månader försökt få ut dessa från företaget men har under hela
tiden blivit nekad dessa uppgifter.
Nu har jag via en annan person alldeles nyligen fått tillgång till dessa mycket intressanta
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uppgifter och vill därför åberopa detta dokument som ny bevisning.
Jag har fått hjälp av Lars Hylander, docent i miljöanalys från Uppsala Universitet samt agronomie
doktor från Sveriges Lantbruksuniversitet, att analysera uppgifterna i dokumentet.

Där framkommer bl.a. att :
 1167 ton TS planerats att köra till Uppsala/Tränsta.
I verkligheten kördes 1217 ton TS dit enligt protokollet.
1167 ton TS blir  5360 ton verklig vikt slam, som är rötat och avvattnat slam med 21 % vattenhalt.

Om varje lastbil med släp lastar 35 ton så blir det 153 lass.

Jag vill med denna bevisning påvisa att nära 5 ggr mer avloppsslam än vad kommunen beslutat om 
har transporterats till och spridits på Uppsala 2:6.
Betydligt många fler än de 30 föranmälda transporterna har trafikerat vår smala och krokiga 
grusväg (v612) och passerat rakt genom min familjs gård.

I protokollet framgår det också tydligt på kartan att dessa platser ej är utmärkta så som de bör:

Följande uppgifter saknas på medföljande karta.

Vattenkälla

Upplagsplats innan spridning

Rangeringsplats

Avstånd till bostad

Jag har påpekat att säkerhetsavstånd till det det stora antalet brunnar som finns på det aktuella 
skiftet 78A inte har hållits, inte heller till diken/bäckar.
Som ni själva kan se i de inblandade aktörernas dokument finns varken utmärkningar av dessa 
brunnar eller vattendrag utmärkta på deras medföljande karta. Inte heller är upplagsplatsen för 
slammet utmärkt, ej heller avstånd till bostad eller rangeringsplats.

Att Hallstahammars kommun förekommer med sin logga på produkt- och reklamblad från Biototal 
AB är också mycket märkligt och medför en hel del frågetecken.
T.ex. en fråga som Lars Hylander ställer sig: ”Hur kommer det sig att Miljökontoret inte själva 
lyckas tyda ”produkt- och reklamblad” de medverkat till?”

Detta styrker att:
Antingen har Miljökontoret i Hallstahammar kunskap om och kan tyda informationen i 
produktbladet, de är då fullt medvetna om att nära 5 ggr mer slam transporterats och spridits på 
Uppsala 2:6  än vad som Bygg- och miljönämnden beslutat om: Totalt får max 1169 ton 
avloppsslam spridas. De har därefter mörkat detta för oss drabbade och fört oss bakom ljuset. Man 
kan därför misstänka att viss korruption inom kommunen har förekommit.
Eller så är det verksamhetsutövarna som har vilselett kommunens miljökontor, bygg- och 
miljönämnd och de kan därför misstänkas för bedrägeri och miljöbrott.
Hallstahammars kommun har således brustit i sitt tillsynsansvar.
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Fotnot nr 8/ Bilaga nr 2: Utdrag ur BMN sammanträdesprotokoll §62 2020-06-17
Jag vill påvisa att Bygg-och miljönämnden felaktigt påstår att vattning och saltning av grusvägen
v612 skett.
Trots många klagomål från flertalet boende kom inte vatten och saltbil förrän den 24
april när de flesta slamtransporterna hade börjat klinga av.

Bilaga 7: Bilder från slamspridning april 2020
Här vill jag visa hur nära inpå ett dike/bäck man dumpade slammet, hur dammet från 
slamspridningen spred sig kilometervis och lade sig över våra gårdar och ägor, hur mycket det 
dammade från transporterna och slutligen en bild på hur våra utemöbler såg ut efter allt damm från 
transporter och slamspridning. Jag kan dessvärre inte visa hur kraftig stanken var, men ni kanske 
kan föreställa er det, för så som dammet som spred sig kilometervis, spreds även en mycket kraftig 
stank som lade sig över hela bygden. En mycket kväljande stank som inte alls kan jämföras med 
den till landsbygden tillhörande lukten av t.ex. ko- eller svingödsel.
Jag vill med bilderna styrka att störningarna och olägenheterna var kraftiga.

Bilaga 8:  Tung trafik passerar genom min familjs gård 20200422
Anledningen till att jag inte bifogat detta klipp tidigare är att filen varit för stor för att bifogas och 
att jag tidigare inte visste hur man minskar filstorleken så att den kunde skickas med som bevis. Nu 
har jag lärt mig det och vill åberopa klippet som bevis.
Med denna video vill jag visa hur tät och störande slamtransporterna var som gick rakt igenom vår 
gård. Jag vill med klippet styrka att störningarna och olägenheterna var mycket kraftiga.

Bilaga 9: Slamhög till vänster. Vass-beväxt dike direkt till höger om vägen
Vill med denna bild visa att upplagsplatsen för avloppsslammet var knappt 5 meter från det vass-
beväxta diket, direkt till höger om vägen på bilden.
Vill med detta understryka att två miljöinspektörer på plats inte uppmärksammat det, trots att flera 
personer rapporterat om just detta till miljökontoret.
Detta styrker att Hallstahammars kommun brister i sitt tillsynsansvar.

Bilaga 10: Plastskräp Uppsala 2:6
Vill här visa hur markägaren skräpar och brukar ner plast på sina ägor, där flertalet olika sorters djur
söker föda.

Fotnot 13, Bilaga 7:
Vill här visa hur det giftbemängda slamdammet sprider sig långt från Uppsala 2:6 och lägger sig 
över grannskapets ägor och gårdar.

Tränsta 2020-12-03

Patricia Larsson Leo
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