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Vi vill härmed överklaga Länsstyrelsen Västmanlands beslut Dnr: 505-6333-2024 taget 
2020-12-17  att avslå vår överklagan som vi har tagit del av den 28:e december 2020. 
 
Vi är mycket kritiska till Länsstyrelsen Västmanlands hantering av detta ärende. 
2020-12-08 blev vi delgivna nya handlingar i ärendet inkomna till Länsstyrelsen från 
Biototal AB. 
Vi blev underrättade att eventuella synpunkter med anledning härav ska inkomma till 
Länsstyrelsen senast den 16 december 2020. Vi lämnade in yttrandet på kvällen den 16:e. 
Detta yttrande innehöll uppgifter och uträkningar som vi ansåg var mycket viktiga för 
Länsstyrelsen att ta till sig, kontrollera och följa upp.  
Till vår förvåning följde inte Länsstyrelsen upp de uppgifter vi lämnat kvällen den 16:e utan 
domen skrevs och postades redan den 17:e december. Länsstyrelsen kan omöjligt hunnit 
att noggrant gå igenom och följa upp våra uppgifter som inlämnades kvällen innan, som 
bl.a. enligt Sörmland Vatten, närmare bestämt produktionschef Marie Norén anger att 
mängden slam i spridningsprotokollen skall utläsas ton TS (torrsubstans) vilket innebär att 
totalvikten blir ca 5 gånger mer än vad siffrorna i protokollet anger då torrsubstanshalten i 
slammet ligger på 21 % och att totalt 53 642,25 kg P har spridits på 111,3 ha. 
Länsstyrelsen menar trots detta att det inte framkommit några omständigheter som påvisar 
att verksamhetsutövaren har spridit avloppsslam i strid med gällande föreskrifter.  
Detta är någonting vi ställer oss starkt kritiska till. 
 
Bl.a. lämnade vi dessa uppgifter  till Länsstyrelsen Västmanland på kvällen den 16:e: 
 
Uträkningar baserade på spridningsprotokoll vi fått från Sörmland Vatten och 
Länsstyrelsen Västmanland. 
 
”Följande uträkning har gjorts:  

Enligt beräkningar av uppgifterna i handlingarna har Biototal AB och Lisjö Säteri i april 
spridit 22,7 ton slam/ha på totalt 53,6 ha  
Slammet innehåller 25 kg P/ton enligt Revaq-produktbladet (bil.1 sid 4) vilket ger 567,5 kg 
P/ha 
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567,5 kgP - tillåten mängd P 110kg= 457,5 kg P/ha utöver det som är tillåtet att tillföra. 

457,5/22= 20,8 ggr mer än tillåten årsgiva av P.  

457,5 kgP x 53,6 ha= 24 522 kg P övergödslat totalt på de 53,6 hektaren i april utöver 
tillåten mängd P.  

Enligt Sörmland Vatten (Produktionschef Marie Norén) är mängden slam i protokollen 
angivna i ton och menas ton TS (torrsubstans).  
Enligt reningsverket låg TS på 21% vilket borde innebära att när det i april spreds 1217 ton 
TS var totalvikten på det utspridda slammet 5795 ton vilket innebär att man spred 4626 
ton mer än vad Hallstahammars kommun beslutat om. (Max 1169 ton totalt)  
 
I augusti spreds 16,1 ton slam/ha på totalt 57,7 ha  

Slammet innehåller 25 kgP/ton enligt Revaq-produktbladet (bil.2 sid 3) vilket blir 402,5 kg 
P/ha 
402,5- tillåten mängd P 110 kg=292,5 kg P/ ha utöver det som är tillåtet att tillföra  

292,5/22= 13,3 ggr mer än tillåten årsgiva  
292.5 kg P x 57,7ha= 16 877 kg P gödslat utöver tillåten mängd P vid slamspridningen i 
augusti  
 
I augusti när 929 ton TS spreds var totalvikten på slampartiet 4424 ton.  
Hur mycket som var tillåtet från kommunen att spridas då har vi inte fått någon klarhet i 
eftersom när vi kontaktade miljökontoret vid det tillfället hade de ingen vetskap om att 
slamspridning hade påbörjats och kunde inte lämna några uppgifter. Förfrågan om att få 
handlingar gällande ärendet utlämnade gjordes via telefon till miljöinspektör i 
Hallstahammar men några handlingar kom aldrig. 
  
Sammanfattningsvis har det sammanlagt på fastigheten Uppsala 2:6 Hallstahammar enligt 
dessa beräkningar övergödslats med 41 339,25 kg P och totalt har 2 146 ton TS slam 
spridits vilket motsvarar 10 219 ton totalvikt under april och augusti 2020.  
Räknar man med att varje lastbilsekipage lastar 35 ton kördes i april ca 165,5 transporter 
tur och retur och i augusti 126,5 transporter tur och retur, sammanlagt 292 transporter tur 
och retur. Biototal AB hade föranmält till Hallstahammars miljöinspektör att 30 transporter 
skulle transportera ut slammet, vilket inte var sanningsenligt. ” 
 
Vi och fler med oss har förgäves försökt att få ta del av vågsedlarna från transporteringen 
av slammet från Sörmland Vatten och Biototal AB. 
I Länsstyrelsens beslut framkommer att Biototal AB har uppgett detta för dem angående 
slammängder och transportering: 
 
”Vad gäller kontroll/egenkontroll av den mängd som levereras och sprids till ett skifte, så 
följer det av regelverket att såväl reningsverket som mottagaren ska föra exakta uppgifter 
om den mängd slam som levereras ut från reningsverket respektive som mottages och 
sprids på åkermarken. Transporterna är utrustade med vågar och uppföljningen är rigorös. 
” 
 
Om vägning och uppföljningen av denna är så rigorös som de påstår måste det finnas 
dokumenterat någonstans och de borde inte vara en omöjlighet att redovisa dessa 
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uppgifter på begäran från allmänheten om det inte är på det viset att sanningen inte är 
menad att komma fram i ljuset. 
Vi kan inte tolka deras vägran att utlämna uppgifterna på något annat sätt än att de inte 
överensstämmer med uppgifterna företagen har lämnat till Hallstahammars kommun. 
Hallstahammars kommun har alltså blivit förda bakom ljuset när företagen angett att 
transporteringen av slammet i april skulle utföras av endast 30 transporter.  Betydligt 
många fler än 30 transporter fullastade med slam med öppna flak körde igenom vår gård. 
Transporteringen pågick i flera dagar och vi räknade till nära 30 transporter bara den första 
dagen. Vi räknade alla transporter  vi hann med som passerade lastade genom vår gård 
och antecknade tidpunkterna avrundade till femminutersslag vilket bifogas och bör kunna 
kontrolleras med vågsedlarna om Biototal AB och Lisjö Säteri har dessa dokumenterade 
som de enligt dem själva har. Marcus Lindqvist och Biototal AB’s uppgifter om 30 
transporter är osanna. Det mycket större till antalet transporter bevisar också att 
uppgifterna om slammängderna också är osanna vilket uträkningarna från dokumenten 
och uppgifterna från Sörmland Vatten styrker när det i april spreds 1217 ton TS vilket i 
totalvikt blir 5795 ton. Hallstahammars kommun hade tillåtit att max 1169 ton totalt fick 
spridas på skiftet 78A. Företagen har bevisligen överskridit Hallstahammar kommuns 
maxgräns med  4626 ton bara i april och därmed gödslat skiftet 78A med 24 522 kg P 
utöver den av jordbruksverkets tillåtna gräns för spridning av fosfor. 
Vi har inte fått någon information om hur mycket slam Hallstahammars kommun tillät 
spridas i augusti när spridningsprotokollen uppger att 929 ton som enligt Sörmland Vatten 
skall utläsas som 929 ton TS vilket motsvarar  4424 ton i totalvikt spreds på de 57,7 
hektaren. Denna gång tillfördes åkrarna 16 877 kg P  utöver  den av jordbruksverkets 
tillåtna gräns för spridning av fosfor. 
Totalt: 23 224,25 +30 418 kg P = 53 642,25 kg P utspritt på 53,6+57,7 ha= 111,3 ha. 
Eftersom mängden fosfor kraftigt överstiger gränsvärdena gäller då samma sak 
förmodligen för  gränsvärdena av andra ämnen och tungmetaller också vilket nu borde bli 
ordentligt utrett. 
Det här bevisar också att betydligt mycket mer ammoniak från slammet avdunstade än 
vad Hallstahammars kommun har insett att det faktiskt gjorde. Med dessa oerhörda 
mängder är det inte konstigt att ögonen sved, var röda och tårades, att näsan både rann 
och blev täppt, att det sved i luftrör och lungor, att det blev svårt att andas och vi fick 
kraftig hosta. Vi är flera som fortfarande känner av besvär med respirationen. 
Det borde nu framgå tydligt att slamspridningen utgjorde en kraftig olägenhet för vår hälsa 
och att miljön också tagit skada av den. 
 
Det här framförde vi också till Länsstyrelsen kvällen den 16:e: 
 
”Räknar man på att varje lastbilsekipage lastar 35 ton kördes i april ca 165,5 transporter 
tur och retur och i augusti 126,5 transporter tur och retur, sammanlagt 292 transporter tur 
och retur. 

Majoriteten av lastbilsekipagen körde samma väg både dit och tillbaka, alltså på den lilla 
dammiga grusvägen rätt igenom vår gårdsplan!  

Ammoniakavgången från denna stora mängd slam var mycket kraftig. Oset från slammet i 
kombination med den konstanta trafikens avgaser och dammet från vägarna gjorde att vi 
alla mådde mycket dåligt och det har påverkat våra luftvägar mycket negativt. Bullret och 
vibrationerna från den kraftiga trafiken var också mycket störande. 
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Jag noterar att i spridningsdokumentationen på sidan 6 finns det rutor där man felaktigt har 
kryssat i rutan ”Ja” på nr 9: Transportvägar rena efter arbete. 
Transportvägarna var definitivt inte rena efter avslutad körning. Vägarna var nersölade av 
stinkande avloppsslam hela vägen från E18 till upplagsplatsen. Det gick inte att gå på 
hundpromenader efter dessa vägar vilket boende i Vedbo 2 fick erfara när deras hundar 
kräktes ner hela rum efter en promenad längs vägen. De kunde därefter inte gå på 
promenader där under lång tid. Slammet som ramlat av de icke täckta transporterna låg 
kvar på vägarna mycket länge, till och med efter kraftiga skyfall. Efter en månads tid kunde 
jag fortfarande se avloppsslam efter vägarna som jag fick sicksacka mig fram genom på 
mina motionsrundor.  
 
På samma sida i spridningsdokumentationen under nr:8 och 9 är det också ikryssat i rutan 
”Ja”: 
Erforderlig hänsyn tagen vid spridning intill vattendrag, brunnar m.m. utifrån lokala 
föreskrifter. 
Upplagsplatser återställda och rengjorda. 
Upplagsplatsen för slammet ligger endast ca 5m från ett avrinningsdike, vilket borde vara 
oförenligt med stadgar och regler. Fotografi på detta bifogas. 
 
Hur är det möjligt att man anser att allt detta inte är en olägenhet för oss som har blivit 
drabbade av detta? 
 
Med tanke på att en så mycket större mängd slam har spridits oroar vi oss mycket över 
den övergödning som skett och hur det påverkar bäckarna och de som får sitt dricksvatten 
i närheten av dessa, med tanke på alla miljögifter som kommer med slammet t.ex. PFAS, 
PCB, dioxiner, tungmetaller, läkemedelsrester, mikroplaster, m.m. Risken att vattendrag, 
brunnar och åkermarken blivit kontaminerade av denna oerhörda mängd slam som spridits 
i vårt närområde, innehållandes alla dessa miljögifter måste anses vara stor. 
Det vore mycket lämpligt om mätningar i dricksvattenbrunnar i närheten, bäckarna och 
jordprover kan tas omgående då vi är mycket oroade över att dessa föroreningar skadar 
miljön och hälsan för både människor, djur och natur.  
 
Vi utgår från att Länsstyrelsen nu vidtar åtgärder för att säkra våra vattendrag och 
boendemiljö.” 
 
Inte heller dessa uppgifter har Länsstyrelsen tagit på allvar eller vidare utrett.  
För exempel: Länsstyrelsen verkar inte överhuvudtaget tagit notis om varken våra 
vittnesmål eller ens fotografiet som visar slamupplaget i augusti endast 5 m från ett dike. 
Det vattendrag som tas upp av Länsstyrelsen är ett helt annat dike/bäck som mycket riktigt 
ligger på behörigt avstånd. Upplagsplatsen utmärkt i spridningsplanen överensstämmer 
inte med den verkliga upplagsplatsen. Den var mycket närmre vägkorsningen vid skiftena 
utmärkta 96A och 81A. Diket som är fotograferat intill upplaget ligger till höger om den lilla 
vägen. Diket avgränsar alltså vägen och skiftet 78A. 
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Länsstyrelsen behandlar inte heller att Biototal lämnat falska uppgifter gällande 
avstädning. Det var riktigt äckligt med allt slam som de lämnade efter sig på vägarna och 
som låg kvar efter väldigt lång tid, över en månad. 
Den enorma störningen av all den tunga trafiken vi fick genomleva verkar Länsstyrelsen 
inte heller ta i beaktande. 
 
Vi hävdar fortfarande att störningarna utgör olägenhet för människors hälsa och att de tre 
kriterierna från miljöbalken gott och väl är uppfyllda. 
 

1. Störningen skall medicinskt eller hygieniskt påverka hälsan menligt. 
2. Störningen skall inte vara ringa. 
3. Störningen skall inte vara tillfällig. 

 
1.  Störningarna har skadat närboendes hälsa menligt såväl fysiskt som psykiskt.  
Personer som befunnit sig i anslutning till transporterna och spridningen av 
avloppsslammet har fått problem med lungor och andning och har bestående besvär. Vi 
har kännedom om åtminstone ett fall där en person har tvingats genomgå utredning och 
behandling på lungkliniken efter att ha blivit utsatt för transporteringen och spridning av 
slammet. Det finns också flera personer som har fått besvär men som inte har vågat söka 
vård för detta på grund av den rådande pandemin.  
Incidenter med transporterna har orsakat skador på oskyddade trafikanter. 
Personer mår mycket dåligt psykiskt av det den terror vi blir utsatta för vilket resulterar i 
tankar om självmord som leder till psykiatrisk vård och ökad medicinering.  
All transportering sker på öppna flak vilket medfört att en stor mängd avloppsslam ramlat 
av flaken vid transporteringen som har sölat ned vägarna runtomkring vilket har resulterat i 
att husdjur satt i sig slammet och blivit så sjuka att de kräkts ned hela rum. Vi kan inte ens 
rasta våra hundar utan att de blir sjuka. Trots ordentliga regnväder fanns det kvar slam 
längs vägarna över en månad efter de senaste transporterna. 
 
2.  Störningarna kan inte anses vara ringa med tanke på det upprepande totala trafikkaos 
som uppstår i samband med transporteringen. Det är en total livsfara att befinna sig utmed 
dessa små grusvägar när slamtransporterna tar över hela bygden. Den vedervärdiga 
stanken kan inte heller anses vara ringa. Boende kan inte vistas utomhus på grund av 
stanken, man kan inte vistas runt vägarna utan att riskera att bli ihjälkörd av hänsynslösa 
chaufförer och boende kan inte heller bedriva sin hästverksamhet på det sätt man tidigare 
gjort och behöver göra på grund av detta. Man kan inte gå på hundpromenader utan att 
behöva ägna resterande tid av dagen åt att torka hundspyor i sitt hem. Stanken tränger till 
och med in i våra bostäder vilket får oss att känna oss som fångar i våra stinkande hem 
som också det resulterar i psykisk ohälsa. 
Den orimligt stora mängd tung trafik som transporterat slammet har dessutom totalt kört 
sönder grusvägarna vi bor efter. Vi är tvungna att bruka dessa vägar för att kunna ta oss 
till skola, arbete, mataffärer och så vidare med risk för att dels möta dessa tunga 
långtradare men också med risk för att köra sönder våra fordon på de massakrerade 
grusvägarna. Störningarna som denna verksamhet medför är omänskliga och inte rimliga 
på något som helst vis. Denna verksamhet inskränker på  närboendes vardagsliv så 
enormt mycket och gör att många känner att de inte kan bo kvar. 
Om störningarna får människor att fundera på att ta sig själva av daga eller flytta ifrån sina 
gårdar som i många fall har gått i arv i flera generationer, kan dessa störningar INTE 
anses vara ringa. Som det dessutom går att läsa i beslutsprotokollet framgår det också att 
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det har inkommit flertalet klagomål om detta till bygg- och miljönämnden. Om så pass 
många människor har tagit sig tid att framföra sina anmälningar och klagomål bevisar ju 
det också att många människor och deras djur  har farit illa och blivit ordentligt störda av 
verksamheten och störningarna kan inte heller därför anses vara ringa. 
Det finns alternativa gödslingsmetoder. Markägaren kan gott och väl välja annan gödsel 
än avloppsslam till sin odling som inte medför lidande för oss som är tvungna att bo här 
och som gör mindre skada på natur och miljö och som inte alls kräver lika mycket 
trafikering på vägarna. 
 
3.  Störningarna kan inte heller anses vara tillfälliga då vi har fått utstå dessa störningar 
flertalet gånger och dessa måste därför anses vara regelbundna. 
För det första fick vi utstå de första störningarna redan vid slamlagringsplattans 
uppförande på Uppsala 2:6 under hösten 2019 då extremt mycket tung trafik trafikerade v 
612 med material till lagringsplattan fram och tillbaka ,stup i ett och de körde som dårar 
med buller och brak och med sönderkörda vägar som resultat.  
Sedan kom den andra vågen i våras som chockade och lamslog hela bygden när den 
första transporteringen och spridningen av avloppsslammet slog till och det var ett rent 
helvete att bo här. Den strida strömmen av långtradare med sin stinkande, icke täckta last 
tog över våra byar och stanken och de giftiga ångorna och dammet från vägarna tog över 
våra lungor. Trafiken var konstant under flera dagars tid och dammet från vägarna och 
slamspridningen höll på i en vecka medan stanken höll i sig under flera veckors tid och 
skadorna på lungorna håller i sig än idag. Detta kan inte anses vara tillfälligt. 
Den tredje vågen slog till bara ett par månader senare under v. 34, då exakt samma visa 
utspelades. Trafikkaos, vägdamm, nedsmutsning, buller, sönderkörda vägar, otäckta, 
osande och stinkande flak for förbi med buller och brak, med total hänsynslöshet trots att 
vi blivit lovade av både bygg-och miljöchef Anders Östlund och Tomas Kjellquist från 
Biototal AB att lastbilarna skulle ta alternativa vägar skedde det aldrig. 
Med tanke på att det planeras för att lagras 10 000 ton avloppsslam, m.m. på fastigheten 
och att spridning på åkrarna kommer att fortsätta innebär det att dessa störningar redan 
som det är nu inte är tillfälliga och kommer också att fortsätta regelbundet i framtiden. 
Som ett exempel: 
 
Företagens planerade nyanläggning av materialgården där de ska förvara upp till 10 000 
ton rötslam och andra biprodukter kommer att medföra mycket kraftig trafikering rakt 
genom vår gård. Den första plattan blev helt misslyckad och nu måste en ny anläggas som 
kommer kräva ytterligare stora mängder tung trafik som ska transportera byggmaterial till 
platsen. 
Vi har inte fått någon klarhet i hur stor omsättningen på lagringsytan kommer att vara per 
år men anta att rötslammet och biprodukterna omsätts 3ggr/år, vilket kan antas vara  en 
rimlig uppskattning.  
Då kommer lagringsplattan att årsvis hantera 30 000 ton/TS rötslam och biprodukter. 
Om halten torrsubstans i produkten är den samma som den var i slammet som kördes ut 
hit i våras ca 20% innebär det att lagringsplattan kommer hantera 150 000 ton total 
vikt/år.  
Lastbilarna som kör upp rötslammet tar ca 35 ton per transporttillfälle. Det innebär att 
8571transporter till och från lagringsplattan kommer att ske (150 000/35) x2, ( lastbilarna 
kör tur och retur).  
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Dessutom ska kunderna som köper rötslammet och biprodukterna hämta eller få det utkört 
från lagringsplattan. Det innebär minst 8571 transporter till, antagligen fler då kunderna 
antagligen inte hämtar i så stora lastbilar.  
Summan blir då att 17 142 lastbilar kommer att trafikera småvägar, över boendes 
gårdsplaner, precis förbi trädgårdar och i direkt anslutning till människors boendemiljöer.  
Ungefär 2 500 lastbilar/ månad under 7 månaders tid / år kommer att påverka livsmiljön 
mycket negativt för de närboende. Dieselavgaserna, dammet och de frätande ångorna 
från slammet kommer ligga tungt över våra tomter. 
Störningarna gällande trafik, lukt, påverkan av människor och djurs respiration, den 
mycket negativa psykiska påverkan och den negativa miljöpåverkan är därmed inte 
tillfälliga utan upprepande och regelbundna. Dessutom påverkas landskapsbilden mycket 
negativt av verksamheten. 
Är det här verkligen rimligt?  
 
Det finns flera kommuner i Sverige som vill förbjuda slamspridning på åkermark. I en 
tidningsartikel från ATL 13 SEPTEMBER 2016 framkommer att Miljönämnden i Lund vill 
förhindra att slam sprids på åkermark i kommunen eftersom man anser att 
konsekvenserna ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt är för dåligt utredda.  
Höörs kommun har antagit en viljeyttring som innebär att inget slam ska spridas på 
åkermark. 
 - Om vi får en anmälan om slamspridning kontaktar vi lantbrukaren och informerar om vår 
inställning och de krav vi ställer på dokumentation och analyser. Det brukar sluta med att 
lantbrukaren avstår, säger Ewa Björnberg, miljöinspektör i Höör. 
Även Lomma kommun vill förbjuda slamspridning på åkermark.  
- Slammet innehåller tungmetaller, hormoner, läkemedelsrester och annat som 
kontaminerar de finaste åkermarkerna vi har i hur många år som helst, säger Jerry 
Ahlström (M), ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden i Lomma.  
– Ingen vill ha det som odlats på markerna, så man måste skicka det utomlands. Och 
detta tillåter vi i Sverige 2016. Vi måste snart få en förändring.  
 

Bygg- och miljönämnden borde inte ha avvisat alla dessa klagomål som inkommit. 
Nämnden borde t.ex. ha utrett hur miljöinspektörerna kunde tillåta att slammet under v 34 
dumpades 5 m från ett dike trots att flertalet anmälningar inkommit och att inspektörerna 
åkt ut på plats och ansett att det såg ok ut eftersom slammet låg mer än 20m från en 
annan bäck. Man erkände att man hade missat diket som låg bara 5 m ifrån slamberget 
eftersom de enligt miljöinspektör Daniel Nordstrand inte hade gått ur bilen för att se sig 
omkring. 
Vi anser att bygg- och miljönämnden borde ha tagit lärdom av vårens fadäser och ålagt 
företagen att se till att vägarna var vattnade och saltade innan och under tiden 
transporterna pågick. Vilket så ej skett.  
Företagen borde ha blivit ålagda att täcka sina flak så att lasten inte sprids efter vägarna 
och minskar att de giftiga ångorna som avgår i luften inte skadar människor och djur som 
befinner sig efter vägarna. 
De borde ha begränsat den tunga trafiken. 
De borde framförallt ha tagit till sig den kritiken, klagomålen och de desperata ropen på 
hjälp från oss närboende och satt ner foten och inte tillåtit att många människor och djur 
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tar så mycket skada och far så illa på grund av att en markägare, som inte ens bor här, vill 
sprida avloppsslam när det finns alternativ gödning och missköter sig å det grövsta och 
inte tar hänsyn till oss andra levande varelser. Det minsta man kunde göra är att informera 
oss om när detta skulle ske så att vi kunde haft någon chans att vidta åtgärder för att 
skydda oss och våra djur. 
All slamhantering på Uppsala 2:6 måste stoppas omedelbart! Ingen hänsyn tas till oss som 
bor och lever här, varken från markägarens sida, hans kumpaner från Biototal AB, 
transportörerna,  Hallstahammars kommuns eller Länsstyrelsens sida. 
Kommunen och Länsstyrelsen bör omedelbart utföra vattenprover i närliggande bäckar 
och brunnar  och ta jordprover från de aktuella skiftena för att få klarhet i huruvida vår 
närmiljö, vattendrag och de närboendes brunnar har blivit förgiftade eller ej. 
Grannskapet känner en enorm oro över huruvida vi kan dricka vårt vatten utan att bli 
förgiftade eller ej. Detta medför en stor oro och lidande för oss i närområdet. 
Domstolen bör också ta i beaktande att dessa åkrar är bland de bördigaste i hela 
Mälardalen och är klassade som miljökänsligt område. 
Området har ett mycket rikt djurliv som tar skada av tungmetaller, organiska ämnen som 
PCB, dioxiner, PFAS m.m. och den stora mängd mikroplaster som avloppsslammet för 
med sig. 
Slamtransporterna passerar Tränsta friluftsområde som är ett välbesökt 
rekreationsområde dit många människor söker sig till för att motionera, bara vistas i 
naturen, plocka svamp och bär, ta en fika eller grilla vid eldstaden. I dessa pandemitider 
har Tränsta friluftsområde spelat en stor roll för många familjer som varit isolerade från 
varandra. Far- och morföräldrar har kunnat träffa sina barn, barnbarn och barnbarnsbarn 
utomhus i den vackra miljön på ett säkert sätt.  
De täta, stinkande, bullrande och vibrerande tunga transporterna kommer att fördärva 
friluftsområdets lugna och tysta natur och förstöra besökarnas naturupplevelse. 
Vi har inte så många liknande områden i närheten och det skulle vara direkt förödande för 
friluftsmänniskorna om verksamheten får fortsätta enligt plan. 
Dessutom innebär den tunga trafiken också en mycket stor fara för alla barn som bor i 
området. De kan inte vistas efter de små slingriga vägarna utan risk för att bli påkörda. Det 
är också en uppenbar risk att olyckor kommer att ske när barnen ska ta sig till och från sin 
skolskjuts och även när de åker  med skolbussen. Grusvägarna är mycket små, smala, 
slingriga och i dåligt skick. Det är en överhängande risk för att olyckor som krockar och 
avkörningar kommer att ske när bussarna möter de tungt lastade, stora lastbilarna som kör 
väldigt fort och det är näst intill omöjligt att de ska kunna ta sig förbi varandra. 
Vi har barnbarn och brorsbarn som brukar besöka oss. De brukar leka på gräsmattan 
alldeles intill vägen och korsar ofta vägen över gårdsplanen för att leka på stallbacken och 
besöka hönsgården. Med denna konstanta tunga trafik kommer de inte kunna vara ute och 
leka längre och de kommer definitivt inte att kunna ta sig över till stallbacken. Den 
bedriften kommer vi som vuxna knappt själva klara av med denna verksamhet igång.  
Det måste finnas ett lämpligare alternativ till gödningsmedel som markägaren kan 
använda som inte orsakar sånt stort lidande för så många människor, djur och naturen 
 
Hallstahammars kommun har misslyckats med sin tillsyn och hantering av ärendet. 
Länsstyrelsen har inte tagit sitt ansvar och utrett de uppgifter som har kommit till deras 
kännedom. 
Biototal AB och David Edeen ,Lisjö Säteri AB har lämnat osanningsenliga uppgifter, 
uppträtt mycket hänsynslöst och har åsamkat mycket stort lidande såväl psykiskt som 
fysiskt hos både människor och djur och har förhindrat etablerade hästverksamheter att 
utföra sitt arbete så som de brukar och har gjort i många år. I och med Biototal AB och 
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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 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 företagens fortsatta verksamhet i det aktuella området. 
Företagen har spridit allt för mycket näringsämnen och har då förmodligen överskridit 
gränserna för tungmetaller också. Avloppsslammet innehåller också stora mängder 
mikroplaster, läkemedelsrester och organiska föroreningar som nu riskerar att läcka ut i 
våra vattendrag och brunnar eller ackumuleras tillsammans med tungmetallerna i den 
mycket värdefulla åkermarken. 
Företagen kommer dessutom ta en stor del av den värdefulla jordbruksmarken ur 
produktion och anlägga en 12 300 m² stor lagringsyta för avloppsslam m.m. och därtill 
bygga en enorm bassäng ca  
100 x 26m för lagring av urin och flytande gödsel. Därmed kommer de att förstöra den 
mycket vackra landskapsbilden. 
 
Vi måste få ett stopp på verksamheten. Våra gårdar faller i värde och kommer bli näst intill 
osäljbara. Vår vackra utsikt och natur blir förstörd av ett avfallsupplag som dessutom 
stinker.  
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?  
 
Lagring av avloppsslam är en erkänt miljöskadlig verksamhet som har blivit alltmer 
ifrågasatt under senare år. I övrigt upplyses om att regeringen nyligen har tillsatt en 
utredning för att dels föreslå förbud mot att sprida avloppsslam och dels införa krav på att 
fosfor ska återvinnas ur avloppsslam (kommittédirektiv, Dir. 2018:67). Av 
kommittédirektivet framgår att spridning av avloppsslam bör fasas ut och ersättas av 
tekniker där fosfor återvinns utan att miljö- och hälsoskadliga ämnen sprids.  
 
Fosforn i avloppsslammet är dessutom svårtillgängligt för växtupptag då det i 
reningsverket tillsätts fällningskemikalier som gör att fosforn blir bunden i svårlösliga järn- 
och aluminiumföreningar. 
Det finns stora mängder järnbunden fosfor i svenska åkermarker som bara ligger där utan 
att göra någon nytta av betydelse. Oberoende uppskattningar anger att tillgångarna av 
fosfor räcker i 350 år – betydlig längre än många andra gruvbrutna mineraler. 
Slagghögarna runt våra gruvor innehåller dessutom enorma mängder fosfor som kan tas i 
anspråk. 
 
Självklart ska markägaren David Edeen, Lisjö Säteri kunna gödsla sina åkrar här i området 
men han måste visa hänsyn till oss närboende och välja ett mer hållbart sätt att gödsla sin 
åkermark som inte påverkar vår livskvalitet och närmiljö så negativt som det nu har gjort, 
så pass negativt att vi är många som inte ser någon annan utväg än att tvingas flytta från 
våra älskade hem och gårdar utan att få betalt för dem, vilket leder till ekonomisk katastrof 
för oss och det kommer få förödande konsekvenser för alla oss som drabbats av denna 
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mardröm. Vi kommer inte kunna bo kvar och vi kan inte sälja då ingen kan bo här. Detta är 
blodigt allvar, en fråga om liv och död för oss som drabbas av denna verksamhet. 
 
Vi begär att ni stoppar slamverksamheten på Uppsala 2:6 Hallstahammar med omedelbar 
verkan. 
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