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Överklagande av bygg- och miljönämnds beslut gällande
klagomål på spridning av avloppsslam – nu återförvisat för 
prövning i sak 

Beslut
Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet och återförvisar ärendet till 
Bygg- och miljönämnden för erforderlig handläggning. 

Redogörelse för ärendet
Bygg- och miljönämnden i Hallstahammars kommun, nedan nämnden, har den 16 
april 2020, dnr. 309/20, beslutat att förelägga Lisjö Säteri AB följande 
försiktighetsåtgärder vid spridning av avloppsslam på fastigheten Uppsala 2:6:
-Totalt får max 1 169 ton avloppsslam spridas. 
-Om hästgödsel och avloppsslam sprids på samma skifte ska hänsyn tas till båda 
gödselmedlens näringsinnehåll och beräkningar göras så att den totala mängden 
tillförd ammoniumkväve inte överstiger 150 kg/ha och spridningstillfälle för slam 
och 170 kg/ha och spridningstillfälle för stallgödsel samt att tillförd fosfor inte 
överstiger 22 kg/ha och år. 
-Erforderligt skyddsavstånd ska hållas till vattenförande dike om minst 10 meter. 
Finns risk för näringsläckage vid spridning (t.ex. häftig och oväntad nederbörd) 
bör även skyddsavstånd till dräneringsbrunn ökas till 10 meter. 
-Om slammet kommer från olika slamfraktioner ska kopia på analysresultat på 
aktuell slamfraktion sändas till nämnden. 
-Då det finns risk för olägenheter 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 till bostadshus hållas. 
-Inom en vecka från att sista transporten med slam tagits emot på fastigheten ska 
slammet spridas och myllas ned. 
-Ovanstående slam får inte tas emot och spridas efter den 25 maj 2020. 
-Medgivande till spridning av slam gäller endast den REVAQ-certifierade 
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 
lägga upp slam på fastigheten Uppsala 2:6. Slammet ska spridas och myllas ned så 
snart allt slam avlämnats. Biototal AB har inte tagit jordprover på marken där 
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slammet ska spridas med avseende på metallhalter. En markkartering har dock 
gjorts för att se vilken fosforklass jorden har på aktuellt skifte. Produktblad med 
analysdata på slammet har lämnats till nämnden. Spridningsarealen är 53,6 ha och 
totala mängden slam som ska spridas är 1 168,48 ton. Inlämnat dokument avser 
femårsgiva. Förutom slam ska även 250-300 ton hästgödsel spridas på samma 
skifte. Då det inte finns misstankar om att jorden på aktuellt skifte skulle innehålla 
förhöjda metallhalter genom att åkermarken kan antas ha hög ursprunglig halt av 
någon metall finns inte lagkrav på provtagning. Däremot krävs provtagning om 
det planeras ytterligare spridning framöver. De analysdata som presenterats för 
nämnden bedöms vara förenliga med de lagkrav som ställs på slam som ska 
spridas på åkermark. Med hänvisning till de uppgifter som redovisats på slammets 
sammansättning samt resultat av markkartering av den tilltänkta åkermarken 
bedömer nämnden att den femårsgiva som anmälan avser ska kunna klaras. 
Hänsyn bör dock tas till den hästgödsel som ska spridas så att inte givan av fosfor 
eller ammoniumkväve blir för hög. Då det finns risk för olägenheter på grund av 
luktstörningar från slammet när detta hanteras bör erforderliga avstånd till 
bostäder hållas. Ett avstånd på 50 meter till enskild vattentäkt och fastighetsgräns 
för närliggande och befintliga bostadshus och 100 meter till bostadshus om inte 
fastighetsägaren gett sitt medgivande, bedöms som skäligt krav. För att förhindra 
näringsläckage ska skyddsavståndet till dräneringsbrunn och vattenförande dike 
uppgå till minst 10 meter.

Kenneth Berglén har i mejl daterade den 12 och 14 maj 2020 lämnat klagomål på 
olägenheter från slamspridningen inom Uppsala 2:6. I mejlen anförs bl.a. följande. 
Slamtransporterna och spridningen av slammet har orsakat neddamning av 
närboendes hus, såväl inomhus som utomhus och orsakat hälsoproblem med 
besvär av andningssvårigheter och astma. Transporterna uppgick till ca 90 stycken 
enligt uppgifter från närboende och inte ca 30 stycken som anmälts av Biototal 
AB och Lisjö Säteri. Nämnden har brustit i sitt tillsynsansvar. Nämnden borde ha 
förelagt om vattning och saltning av vägarna där slamtransporterna utfördes. Detta 
har även vidgåtts av nämnden. Transporterna och spridningen av avloppsslammet 
borde utgöra ett miljöbrott men enligt nämnden kan man inte beivra detta 
eftersom anmälan av åtgärderna skett i behörig ordning. Enligt anmälan till 
nämnden rörde det sig om 1 169 ton slam vilket motsvarar den mängd som angavs 
vid beslut om försiktighetsåtgärder. Enligt Biototals papper om aktuellt slamparti 
gällde det dock 4 335 ton vilket bättre överensstämmer med antal transporter som 
de närboende räknat till. Biototal AB och Lisjö Säteri har inte tagit någon hänsyn 
till närboende. Olägenheterna från damningen och stanken efter spridningen på 
åkern var svåra. 

Den 17 juni 2020, § 26, har nämnden beslutat att avslå Kenneth Bergléns 
klagomål på spridning av avloppsslam inom Uppsala 2:6 med motiveringen att 
händelsen inte utgör en olägenhet för människors hälsa. Som bakgrund till och 
skäl för beslutet anges i protokollet följande. Av bygg- och miljöförvaltningens 
tjänsteskrivelse till nämnden framgår att enligt anmälan om verksamheten avser 
anmälan 1 169 ton. Det finns inte några uppgifter som tyder på en annan mängd.  I 



BESLUT 3 (12) 
Datum Diarienummer

2021-02-22 505-6423-2020

samband med utkörning av rötslam kördes även naturgödsel ut i området. Om det 
är så att större mängder, i synnerhet om väsentligt större mängder av rötslam har 
körts ut, så har verksamhetsutövaren lämnat in felaktiga uppgifter. Att till en 
myndighet lämna felaktiga uppgifter kan vara straffbart. Vägarna i området 
(förutom vägen på åkern) är statliga vägar över vilka verksamhetsutövaren inte 
har rådighet över. Enligt David Edén, Lisjö Säteri, var SVEVIA ute och vattnade 
redan vid första klagomålet. Som bygg- och miljöförvaltningen uppfattat 
klagomålet har vattning och saltning skett men inte så snabbt som de
boende önskat. Måndag den 27 april 2020 började det regna varför problemet
med dammiga vägar löstes. Då vägarna inte längre dammar när man kör
på dem bedöms detta inte vara någon olägenhet för människors hälsa enligt
miljöbalken.
För att en störning skall bedömas utgöra olägenhet för människors hälsa enligt
miljöbalken skall tre kriterier uppfyllas:
1.Störningen ska medicinskt eller hygieniskt påverka hälsan menligt.
2.Störningen ska inte vara ringa.
3.Störningen ska inte vara tillfällig.
Bygg- och miljöförvaltningen har i skrivelsen bedömt att slamspridning på 
fastigheten Uppsala 2:6 inte utgör en olägenhet för människor hälsa enligt 
miljöbalken.

Kenneth Berglén har överklagat beslutet att avskriva anmälan om olägenheter från 
slamspridningen och yrkat att Länsstyrelsen ska ta ställning till ett antal frågor; 

- Om verksamhetsutövaren/nämnden brustit i sitt ansvar att vidta 
försiktighetsåtgärder med beaktande av transporterna inte stoppades trots 
klagomål. 

- Om störningen hygienisk och medicinskt påverkat hälsan menligt. 
Besvären för de närboende var inte tillfälliga då dammet satt kvar länge. 
Vissa har kvarstående besvär. Besvären var heller inte ringa. 
Luktstörningarna och dammet fanns kvar i veckor. Närboende fick sanera 
sina hus. Störningarna var inte tillfälliga då de pågick under dagar och 
veckor med transporter på torra och dammiga vägar. 

- Om nämnden brustit i sitt tillsynsansvar genom att underlåta inspektion 
under pågående verksamhet. Hade man gjort det hade man också förstått 
vilka olägenheter och hälsorisker som närboende utsattes för. Dessutom 
har man underlåtit att i sina föreskrifter till företagen ange saltning och 
vattning av vägarna före och under transporterna som ett föreläggande.

- Om mängden avloppsslam som angivits stämmer. 1 169 ton och cirka 30 
transporter hade angivits i anmälan men i protokoll från Biototal står det 
också angivet 4 335 ton. Sista siffran skulle stämma bättre med det antal 
transporter som närboende räknade, dvs. cirka 90 st tur och retur.

- Om de som har drabbats av eländet har rätt till ersättning för hälsoproblem 
som orsakats av detta, för sveda och värk samt ersättning för sanering av 
fastigheter.

Kenneth Berglén har aldrig tidigare upplevt sådan hänsynslöshet mot närboende 
och miljö som dessa företag har utsatt boende i Tränstaområdet för. Deras 
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hänsynslösa agerande medförde uppenbara hälsorisker för människor och djur 
som tvingades andas in det giftiga dammet från vägarna och avloppsslammet, 
samt stora sanitära olägenheter när avloppsslammet och vägdammet spred sig vida 
omkring och kontaminerade byggnader både utomhus och inomhus.

Länsstyrelsen har genom beslut den 2 september 2020, dnr. 505-4848-2020, 
avvisat Kenneth Bergléns överklagande. I beslutet har Länsstyrelsen redogjort för 
att Kenneth Berglén är folkbokförd på adressen Lötgatan 1 i Västerås kommun. 
På förfrågan har Kenneth Berglén till Länsstyrelsen uppgett att han vid tidpunkten 
för anmälan var ägare av fastigheten Uppsala 2:2 men att han därefter har överlåtit 
fastigheten. Länsstyrelsen kan, utifrån FDS (fastighetsdatasystemet), konstatera 
att Kenneth Berglén den 16 juli 2020 har överlåtit Uppsala 2:2. Förvärvaren är 
lagfaren ägare av fastigheten sedan den 17 juli 2020. Med beaktande av nämnda 
omständigheter fann Länsstyrelsen att Kenneth Berglén inte skulle anses som 
sakägare i ärendet. 

Mark- och miljödomstolen har genom dom den 28 oktober 2020, mål nr. M 6861-
20, upphävt Länsstyrelsens beslut att avvisa överklagandet och återförvisat målet 
till Länsstyrelsen för fortsatt handläggning. Som skäl för beslutet har domstolen 
anfört att Kenneth Berglén har inkommit med uppgiften att han av den nya ägaren 
av Uppsala 2:2 hyr en stuga på den aktuella fastigheten och vistas där några
dagar i veckan. Med hänsyn till detta och till stugans närhet till platsen för den 
verksamhet som hans klagomål gäller, bedömde mark- och miljödomstolen att 
nämndens beslut angår Kenneth Berglén på ett sådant sätt att han har rätt att 
överklaga beslutet.

Av dokumentation inlämnad av Biototal AB, för verksamhetsutövaren Lisjö Säteri 
AB:s räkning, framgår att totalt 1 212 ton avloppsslam spreds på en markareal av 
53,6 ha på skiftet 78A inom Uppsala 2:6 under perioden den 21-24 april 2020. I 
bifogad checklista för egenkontroll anges att hänsyn har tagits vid spridning intill 
vattendrag och brunnar utifrån lokala föreskrifter. Av bifogat ortofoto framgår 
skiftets belägenhet. Spridningen avser en femårsgiva, dvs. ingen ytterligare 
spridning av avloppsslam kommer att ske på det berörda skiftet under en 
femårsperiod. Av spridningsdokumentationen framgår vidare att det avloppsslam 
som har levererats till Uppsala 2:6 kommer från ett slamparti hos 
slamproducenteten vars totala mängd uppgår till 4 000 ton. Slampartiet är 
provtaget enligt gällande regelverk, bl.a. för salmonella.

Länsstyrelsen har genom beslut den 24 augusti 2020, dnr. 505-3832-2020, 
avslagit Patricia Larsson Leos överklagande av nämndens beslut den 29 maj 2020, 
§ 50, att avslå Patricia Larsson Leos klagomål på spridning av avloppsslam inom 
Uppsala 2:6. Länsstyrelsen bedömde att störningarna från transporterna och 
spridningen av avloppsslam var begränsade i tiden och av övergående art och att 
de inte kunde anses utgöra en olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalkens 
mening. Mark- och miljödomstolen har i dom meddelad den 28 oktober 2020, mål 
nr M 6978-20, avslagit Patricia Larsson Leos överklagande. I domskälen anför 
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domstolen att underinstanserna inte närmare övervägt Patricia Larsson Leos 
uppgifter att mängden avloppsslam som spridits överskrider den mängd som 
angetts i anmälan och att det därmed saknas förutsättningar att inom
ramen för det överklagade tillsynsbeslutet bedöma denna fråga. Enligt domstolens
mening är detta i första hand en fråga som rör verksamhetsutövarens egenkontroll
och eventuella redovisning till tillsynsmyndigheten av att det som angetts i 
anmälan om verksamheten har följts. Det ankommer vidare på tillsyns-
myndigheten att inom ramen för tillsynen undersöka om verksamhetsutövaren har 
följt den begränsning som anges i nämndens beslut om totalt 1 169 ton 
avloppsslam under de aktuella dagarna under våren 2020. Mark- och 
miljödomstolen instämde vidare i Länsstyrelsens bedömning att störningarna från 
transporterna samt den lukt och damning som uppstått vid spridningen av 
avloppsslammet inte utgör en olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalkens 
mening.

Motivering

Tillämpliga bestämmelser m.m. 
För alla verksamheter som påverkar miljön gäller de allmänna hänsynsreglerna i 2 
kap. miljöbalken. I 2 kap. 3 § miljöbalken anges att alla som bedriver eller avser 
att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta 
de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att 
förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada 
eller olägenhet för människors hälsa eller miljön, i samma syfte ska vid 
yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. Dessa försiktighetsmått 
ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan 
medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I 2 kap. 4 § 
miljöbalken anges att alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller 
vidta en åtgärd ska undvika att använda eller sälja sådana kemiska produkter eller 
biotekniska organismer som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller 
miljön, om de kan ersättas med sådana produkter eller organismer som kan antas 
vara mindre farliga. Motsvarande krav gäller i fråga 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 fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter.)

Enligt 2 kap. 7 § miljöbalken ska alla hänsynsregler tillämpas efter en avvägning 
mellan nytta och kostnader. Kraven som ställs ska vara miljömässigt motiverade 
utan att vara ekonomiskt orimliga.
 
I förarbetena till bestämmelsen (prop. 1997/98:45, s. 231 ff) framhålls att de 
allmänna hänsynsreglerna visserligen medför att all verksamhet och alla åtgärder 
som kan påverka hälsa eller miljö ska bedrivas på ett sådant sätt att olägenheterna 
förebyggs eller begränsas, men att de måste tillämpas så att orimliga krav inte 



BESLUT 6 (12) 
Datum Diarienummer

2021-02-22 505-6423-2020

ställs på verksamhetsutövaren med hänsyn till skyddsåtgärdens effekt och 
kostnaderna för dem. En skälighetsavvägning ka således göras. Som allmän 
riktpunkt för avvägningen anges att kraven på hänsyn inte får gå så långt att det är 
orimligt att uppfylla dem. Det är den som vill vidta en åtgärd, som ska visa att ett 
krav på skyddsåtgärd eller andra försiktighetsmått i det enskilda fallet är orimligt. 
Enligt 9 kap. 3 § miljöbalken avses med olägenhet för människors hälsa en 
störning som, enligt medicinsk eller hygienisk bedömning, kan inverka menligt på 
hälsan och som inte är ringa eller helt tillfällig. 

Enligt 9 kap. 3 § miljöbalken avses med olägenhet för människors hälsa en 
störning som, enligt medicinsk eller hygienisk bedömning, kan inverka menligt på 
hälsan och som inte är ringa eller helt tillfällig. Av förarbetena till miljöbalken 
(prop. 1997/98:45, del 2, s. 109) framgår bland annat följande beträffande 
begreppet olägenhet för människors hälsa. Inte bara sådana störningar som kan 
vara direkt hälsoskadliga omfattas av definitionen utan även sådana störningar 
som påverkar det psykiska välbefinnandet i inte ringa grad, exempelvis buller, 
lukt och termiskt inomhusklimat. Bedömningen ska ske på objektiva grunder och 
utgå från vad människor i allmänhet anser vara en olägenhet och kan således inte 
baseras på en enskild individs upplevelser i det särskilda fallet. Ringa eller helt 
tillfälliga störningar omfattas inte av begreppet. 

Varje kommun utövar enligt 26 kap. 1 § miljöbalken, genom den eller de nämnder 
som kommunfullmäktige bestämmer, tillsyn för att säkerställa att syftet med 
miljöbalken och de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen upprätthålls och 
ska för detta ändamål i nödvändig utsträckning kontrollera efterlevnaden av bland 
annat nämnda lagstiftning. Tillsynsmyndigheten ska genom rådgivning, 
information och liknande verksamhet, skapa förutsättningar för att balkens 
ändamål ska kunna tillgodoses. En tillsynsmyndighet kan, och ska, meddela de 
förbud och förelägganden som krävs i det enskilda fallet för att miljöbalkens 
stadganden ska efterkommas (prop. 1997/98:45 del 2, s. 272 f.). 
Tillsynsmyndigheten får dock, enligt 26 kap. 9 § miljöbalken, inte meddela mer 
ingripande tvångsåtgärder än vad som är nödvändigt i det enskilda fallet för att 
åstadkomma att miljöbalkens regler efterföljs. Det ligger i regel inom 
tillsynsmyndighetens skön att avgöra i vilka fall som det är tillräckligt att söka 
åstadkomma rättelse genom råd och i vilka fall som det är erforderligt och 
lämpligt med mer ingripande tvångsåtgärder så som förbud eller förelägganden. 

Tillfällig lagring av mindre än 10 ton avloppsslam, urin och andra organiska 
restprodukter omfattas inte av anmälningsplikt enligt bilagan till förordning 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Med tillfällig lagring 
avses lagring under en begränsad period om maximalt fyra veckor under 
växtsäsong. Däremot bör sådan lagring endast ske under en begränsad tid och 
under perioden april-oktober (jämför allmänna råd om tillfällig lagring i fält, 
(SJVFS 2004:62).
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För att få användas som gödselmedel på åkermark (eller för att få saluhållas och 
överlåtas för jordbruksändamål) måste avloppsslam uppfylla de gränsvärden som 
anges i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med 
hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter. 

Naturvårdsverkets kungörelse (SNFS 1994:2) med föreskrifter om skydd för 
miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket innehåller krav på 
registerhållning, kontroll, innehållsdeklaration, spridningsbegränsningar, 
gränsvärden för högsta tillåtna tillförsel av fosfor, kväve och sju metaller samt 
gränsvärden för metallhalt i åkermark. Enligt 6 § nämnda föreskrifter ska 
avloppsslam behandlas innan det används i jordbruket. Obehandlat avloppsslam 
får dock användas om det brukas ned senast inom ett dygn från spridningen och 
användningen inte leder till olägenheter för närboende. Enligt 8 § i föreskrifterna 
får avloppsslam inte användas om halten av en eller flera metaller i åkermarken 
överstiger de gränsvärden som anges i bilaga B.  Enligt 13 § föreskrifterna ska 
producenten av avloppsslam föra register över slamanvändarnas namn och adress 
samt platser där avloppsslammet skall användas. Registrerade uppgifter ska 
bevaras under minst tio år.

Enligt de allmänna råden till föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks 
föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad 
avser växtnäring (SJVFS 2015:21) bör komposteringen av gödsel i fält i första 
hand ske under sommarhalvåret (april till oktober), gödseln bör spridas vid 
närmast lämpliga tillfälle efter det att komposteringen av materialet är avslutad 
och att kompost som ligger kvar längre än till oktober månad täcks med tätt 
material. Enligt 8 § föreskrifterna får stallgödsel eller andra organiska 
gödselmedel under en femårsperiod inte tillföras i större mängd än vad som 
motsvarar 22 kg 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 
andra organiska gödselmedel, dokumentation finnas över mottaget gödselslag, 
vilken mängd 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 ifrån ersätta 
uppgiften om mängden totalfosfor. Dokumentationen ska sparas och finnas 
tillgänglig under minst sex år.  Enligt 19 a § får inom känsliga områden 
stallgödsel inte tillföras i större mängd än vad som motsvarar 170 kg totalkväve 
per hektar spridningsareal och år. Enligt 25 § föreskrifterna får inom känsliga 
områden inga gödselmedel spridas under tiden den 1 november – den 28 februari. 
Enligt 28 d § nämnda föreskrifter ska fasta gödselslag som sprids på obevuxen 
mark under tiden den 1 oktober – 31 oktober brukas ned inom 12 timmar. I 
allmänt råd till föreskriften anges att på mark där det är möjligt att bruka ned 
stallgödsel bör gödseln antingen brukas ned så snart som möjligt efter spridning 
eller spridas genom myllningsteknik.  Spridning av stallgödsel och andra 
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organiska gödselmedel bör dessutom undvikas före eller under helger om 
olägenheter för närboende kan befaras.

Enligt bilaga 1 till SJVFS 2004:62 tillhör Hallstahammars kommun känsligt 
område vid tillämpning av föreskrifterna. 

Länsstyrelsen gör följande bedömning
Av det ovan redogjorda framgår att Mark- och miljödomstolen har återförvisat 
Kenneth Bergléns överklagande till Länsstyrelsen för prövning i sak då Kenneth 
Berglén under målets handläggning inkommit med uppgiften att han har 
nyttjanderätt till en stuga inom fastigheten Hallstahammar Uppsala 2:2. Avståndet 
mellan nämnda fastighet och gränsen till Uppsala 2:6, där spridningen
av avloppsslam sker, är ca 15 meter. Avståndet till skifte 78A, där spridningen 
skedde under april 2020, uppgår till drygt 800 meter. 

David Edén/Lisjö Säteri AB har informerat nämnden om att spridning av 
avloppsslam planeras inom Uppsala 2:6 under vecka 17, 2020. Spridningen 
skedde under tisdagen den 21 april 2020 till fredag förmiddag den 24 april 2020. 
Enligt föreläggandet om skyddsåtgärder den 16 april 2020 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 provtas och uppfylla 
gränsvärden för ett 60-tal olika ämnen liksom spårbarhet av varje enskilt 
slamparti. Enligt informationen från verksamhetsutövaren var det ca 30 
transporter planerade för leverans av avloppsslammet. Av 
spridningsdokumentation från Biototal AB framgår att totalt sett 1 212 ton 
avloppsslam har spridits på skifte 78A inom Uppsala 2:6. Spridningen avser en 
femårsgiva, vilket innebär att någon ytterligare spridning av avloppsslam inte ska 
ske på det berörda skiftet under en femårsperiod. Med beaktande av att ytterligare 
slamspridning kan bli aktuell på den berörda fastigheten är det Länsstyrelsens 
bedömning att besvären inte ska betraktas som onyttiga. Överklagandet ska 
därmed prövas, trots att störningen inte längre fortgår.

Så som Kenneth Bergléns talan får förstås har han yrkat att Länsstyrelsen ska ta 
ställning till en rad frågor, bl.a. om verksamhetsutövaren har agerat i strid mot 
miljöbalkens allmänna hänsynsregler och gällande regelverk kring spridning 
avloppsslam på jordbruksmark, om en större mängd avloppsslam har spridits än 
vad föreläggandet om försiktighetsåtgärder medger, om tillsynsmyndigheten har 
brustit i sitt tillsynsansvar, om verksamheten med spridning av avloppsslam kan 
tillåtas och om de närboende kan ha rätt till skadestånd för de psykiska och 
fysiska men de ådragit sig till följd av verksamheten. Kenneth Berglén har 
inkommit med beräkningar som avses utvisa att Lisjö Säteri AB har spridit för 
mycket avloppsslam på skiftet och att mängden fosfor som spridits överskrider 
tillåten mängd för en femårsperiod. 
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Vad gäller prövningsramen i ärendet vill Länsstyrelsen framhålla att denna avgörs 
av det överklagade beslutet, vilket i förevarande ärende innebär att Länsstyrelsen 
har att ta ställning till om nämnden hade fog för sitt beslut att avsluta ärendet med 
klagomål på olägenheter från verksamheten med spridning av avloppsslam inom 
Uppsala 2:6 utan vidare åtgärder. Kenneth Berglén har i sitt överklagande yrkat 
att Länsstyrelsen ska ta ställning till ett antal frågor, bl.a. om verksamheten med 
spridningen av avloppsslam är etiskt försvarbar. Som ovan angetts är 
Länsstyrelsens prövning inriktad på huruvida nämndens beslut att avsluta 
klagomålsärendet var lagligen grundat. De frågor som Kenneth Berglén har 
anfört, som inte är hänförliga till denna prövning, kommer inte att behandlas. 
Kenneth Bergléns yrkande om skadestånd för psykiska och fysiska men utgör ett 
civilrättsligt spörsmål och kan således inte tas upp inom ramen för förevarande 
ärende. 

För användande av slam från avloppsreningsverk i jordbruket finns 
Naturvårdsverkets särskilda föreskrifter (SNFS 1994:2) om skydd för miljön, 
särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket. Föreskrifterna 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. I rättspraxis har frågan om huruvida 
slamspridning på åkermark är förenligt med de allmänna hänsynsreglerna i 
miljöbalken varit föremål för prövning i ett antal rättsfall. Mark- och 
miljööverdomstolen har i dom meddelad den 11 mars 2014 (mål nr. M 7883-13) 
uttalat att det inte finns anledning att på ett generellt plan föreskriva strängare 
försiktighetsmått än de i föreskrifterna uppställda, varken vad gäller däri reglerade 
ämnen eller oreglerade ämnen. 

Kenneth Berglén har med beräkningar försökt påvisa att verksamhetsutövaren har 
spridit en större mängd avloppsslam än vad föreläggandet om 
försiktighetsåtgärder medger samt att mängden fosfor som spreds på det aktuella 
skiftet överskrider vad som tillåts enligt SJVFS 2004:62. De beräkningar som 
Kenneth Berglén har inkommit med är, enligt Länsstyrelsens bedömning, 
felaktiga, bland annat på grund av att klaganden inte på ett korrekt sätt har använt 
enheterna ton Ts och ton samt kg/ton Ts. Nämnden har i det överklagade beslutet 
anfört att det saknas anledning att anta att verksamhetsutövaren spridit en större 
mängd avloppsslam än vad som anmälts och godtagits genom föreläggandet om 
skyddsåtgärder. 

I ärendet handlar det om spridning av Revaq-certifierat slam på mark där det inte 
finns skäl att anta att gränsvärdena för metallhalter överstigs. Verksamhets-
utövaren har med beräkningar utvisat mängden kväve och fosfor som spridningen 
av avloppsslammet kan förväntas tillföra. Av spridningsdokumentation framgår 
att totalt 1 212 ton avloppsslam har spridits på de berörda skiftena. Detta 
överstiger alltså med ca 40 ton den anmälda mängden, och den mängd som upptas 
i föreläggandet om försiktighetsåtgärder. Utifrån de uppgifter om spridningen som 
nu finns i ärendet beräknar Länsstyrelsen att den verkliga givan av avloppsslam på 
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skiftet uppgår till 22,6 ton/ha. Ts-halten i slammet uppges till 21 %. Utifrån 
innehållet i avloppsslammet och givan kan det beräknas att 118,8 kg fosfor/ha 
spreds. Eftersom detta avser en femårsgiva blir genomsnittet 118,8/5=23,8 kg 
fosfor/ha och år. Det sagda innebär att Lisjö Säteri AB har spridit för mycket 
fosfor på arealen. Överskridandet uppgår till 1,8 kg/ha. Därtill kommer den fosfor 
som hästgödseln, som enligt uppgift ska ha spridits på samma skifte, innehöll. 
Några närmare uppgifter om nämnda spridning av hästgödsel finns inte i 
underlaget. Länsstyrelsen bedömer att överskridandet av tillåten fosforgiva enligt 
SJVFS 2004:62 på det aktuella skiftet har en mycket ringa påverkan på miljön. 
Eftersom verksamhetsutövaren dock överskridit tillåten fosforgiva enligt gällande 
föreskrifter och föreläggandet om försiktighetsåtgärder och även den totala mängd 
avloppsslam som fick spridas enligt föreläggandet, så har det förelegat en grund 
för nämnden att agera tillsynsvägen. Så som har anförts av Mark- och 
miljödomstolen i dom den 28 oktober 2020 är överskridandet av tillåtna mängder 
avloppsslam och totalgiva av fosfor primärt en fråga som rör 
verksamhetsutövarens egenkontroll men också att det ankommer på 
tillsynsmyndigheten att inom ramen för tillsynen undersöka om 
verksamhetsutövaren har följt den begränsning som anges i nämndens beslut och 
som följer av gällande föreskrifter.  I anslutning till detta kan framhållas att de 
överskridanden av totalmängden avloppsslam och fosforgivan som är aktuella i 
ärendet får anses ha en försumbar miljöpåverkan enligt Länsstyrelsens mening. 
Överskridandena i sig kan inte heller, med beaktande av det relativt ringa 
överskridande avseende mängden avloppsslam som det är fråga om, anses ha 
medfört några olägenheter för Kenneth Berglén så som närboende till 
verksamheten. Med beaktande av det ovan sagda beträffande överskridandena av 
mängden avloppsslam och fosforgivan enligt föreläggandet borde nämnden dock 
inte ha avskrivit klagomålet från vidare åtgärder utan istället ha vidtagit 
tillsynsåtgärder. Tillsynsåtgärder kan innefatta sanktioner men kan också ha en 
framåtsyftande verkan där regleringen och tillsynen av eventuella kommande 
spridningar av gödselmedel på det aktuella skiftet kan bli mer omfattande. 
Tillsynen av den gödsling som sker framöver på den berörda odlingsmarken kan 
ske genom att tillsynsmyndigheten granskar växtodlingsplaner och 
gödslingsplaner. På denna grund upphävs nämndens beslut att avskriva 
klagomålsärendet och ärendet återförvisas till nämnden för vidtagande av 
lämpliga åtgärder med anledning av ovan konstaterade överskridanden av 
föreläggandet om försiktighetsåtgärder och föreskrifterna i SJVFS 2004:62.  

Kenneth Berglén har vidare anfört att transporterna och spridningen av 
avloppsslammet har orsakat närboende olägenheter genom lukt, damning och 
kvarstående fysiska besvär i bl.a. andningsorganen. Av det ovan redogjorda 
framgår att spridning skedde under fyra dagar i april på en åkeryta som är belägen 
drygt 800 meter från den sommarstuga som Kenneth Berglén har nyttjanderätt till. 
Bygg- och miljöförvaltningen har under veckan efter slamspridningen genomfört 
inspektioner på platsen och då enbart noterat svag lukt i direkt anslutning till det 
skifte där spridning skett men ingen lukt alls på ett lite större avstånd från 
åkermarken. Enligt Länsstyrelsens mening får det hållas för troligt att det 
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förekommit lukt och viss damning vid transporter samt under och en viss tid efter 
spridning av avloppsslammet på åkermarken. Dessa störningar får dock anses ha 
varit begränsade över tid och av övergående art. Störningarna kan under nämnda 
förhållanden inte anses ha utgjort en olägenhet för människors hälsa. Att använda 
av avloppsslammet på den berörda jordbruksmarken får i sig anses förenlig med 
de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken. Nämndens beslut att avsluta ärendet 
gällande Kenneth Bergléns klagomål på olägenheter för människors hälsa utan 
vidare åtgärder får därmed anses ha haft laga grund. Överklagandet ska således 
avslås i denna del. 

Detta beslut kan överklagas till mark- och miljödomstolen, Nacka tingsrätt, enligt 
anvisningar på sista sidan i beslutet. 

I ärendets slutliga handläggning har deltagit chefsjuristen Louise Klofelt, 
beslutande, och juristen Karin Spångberg, föredragande. I ärendets slutliga 
handläggning har även miljöskyddshandläggaren Henrik Eidestedt deltagit. 

Sändlista:
Kenneth Berglén, kenneth.berglen@gmail.com  begäran om 
mottagningsbekräftelse
Lisjö Säteri AB, David Edén, Lisjö Säteri 1, 735 91 Surahammar   del.kv. 
Biototal AB, marcus.lindqvist@biototal.se
Bygg- och miljönämnden i Hallstahammars kommun

För information om hur Länsstyrelsen behandlar personuppgifter, se 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Du kan överklaga beslutet

Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos Mark- 
och miljödomstolen. Observera att du ska skicka eller lämna in överklagande till 
Länsstyrelsen i Västmanlands län, 721 86 Västerås. Du kan även skicka in överklagandet via 
e-post till vastmanland@lansstyrelsen.se. Det ska du göra därför att Länsstyrelsen måste pröva 
om överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare till domstolen.

Tiden för överklagande

Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den dag du fick 
del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt överklagande kan 
du be att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan 
är det domstolen som beslutar om tiden kan förlängas eller inte.

Ditt överklagande ska innehålla
 vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer

 hur du vill att beslutet ska ändras

 varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt

Skriv också följande uppgifter:
 adress till bostaden

 telefonnummer där du kan nås

 eventuellt övriga uppgifter som behövs för att man ska kunna skicka handlingar till dig

Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din mening, bör du skicka med kopior på 
dessa.

Ombud

Du har rätt att anlita ett ombud som kan sköta överklagandet åt dig. I så fall ska ombudet 
underteckna skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt namn, adress och 
telefonnummer.

Ytterligare upplysningar
Behöver du veta mer om hur du ska göra, går det bra att ringa till Länsstyrelsen, telefonnummer 
010-224 90 00. Fråga efter den som varit föredragande i beslutet.
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