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TJÄNSTESKRIVELSE  

Tillväxtkontoret, bygg- och miljöavdelningen   
Handläggare, telefon Datum Vår beteckning 

Åsa Bergström, 08-581 692 29 2013-02-11 Dnr 11/0502-427        

Bygg- och miljönämnden 

Remiss, Käppalaförbundets ansökan om tillstånd för lag-
ring av slam inom Håbo Häradsallmänning 1:1 
Länsstyrelsens beteckning 5511-20188-2012 

Förslag till beslut 

Bygg- och miljönämnden yttrar sig över Länsstyrelsens remiss avseende Käp-
palaförbundets ansökan om tillstånd för lagring av slam inom Håbo Härads-
allmänning 1:1 enligt bygg- och miljöavdelningens förslag daterad den 7 feb-
ruari 2013.  

Kopia av beslut till: 

ulrika.haapaniemi@lansstyrelsen.se 

Sammanfattning 

Käppalaförbundet har till länsstyrelsen i Stockholms län den 25 juni 2012, med 
kompletteringar den 13 december 2012, inlämnat ansökan om tillstånd enligt 
miljöbalken till mellanlagring av slam inom fastigheten Håbo Häradsallmän-
ning 1:1, kod 90.30, enligt bilagan till förordning 1998:899 om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd. 

Vid Käppalaverket produceras avloppsslam som biprodukt vid rening av av-
loppsvattnet. Energiinnehållet i slammet omvandlas till biogas i rötkammare 
och gasen förädlas till viss del vidare till fordonsgas. Restprodukten som åter-
står, då energin är återvunnen, mellanlagras innan det slutligen återförs till 
jordbruksmark inom ramen för REVAQ-certifieringen. 

Tillväxtkontorets bygg- och miljöavdelning mottog den 22 januari 2013 remiss 
från länsstyrelsen i Stockholms län, miljöprövningsdelegationen. Bygg- och 
miljönämnden ges tillfälle till yttrande över ansökan inklusive miljökonse-
kvensbeskrivningen. Senaste datum för yttrande är den 13 februari 2013. 
Bygg- och miljönämnden har fått anstånd till den 27 februari 2013. 

Bygg- och miljöavdelningen har tagit del av rubricerad ansökan och i tjänste-
skivelsen samt i förslag till yttrande utvecklat synpunkterna med anledning av 
densamma. 

Bygg- och miljöavdelningen anser bl.a. att det finns en stor risk att omgivning-
en kommer att påverkas av betydande luktolägenheter. De skyddsåtgärder som 
sökanden åtagit sig i samband med ansökan är lämpliga men om olägenheter 
trots detta skulle uppstå måste luktspridningen begränsas ytterligare. Särskild 
försiktighet måste vidtas vid utsläpp av dagvatten till skogsdiket eftersom det 
passerar en värdefull viltdamm samt att lakvatten ska omhändertas på renings-
verk eller dylikt. Det är lämpligt att under en prövotid samla mer kunskap om 
verksamhetens omgivningspåverkan och undersöka bl.a. dag- och lakvattnets 
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karaktär och slamlagrets luktspridning så att metoder och rutiner kan utformas 
för att inte orsaka olägenhet för människor och miljö. 

Beslutsunderlag 

 
Remiss med Käppalaförbundets ansökan som inkom den 22 januari 2013. 

 
Bygg- och miljöavdelningens tjänsteskrivelse den 11 februari 2013. 

Ärendet 

Käppalaförbundet har till länsstyrelsen i Stockholms län den 25 juni 2012 in-
lämnat ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till mellanlagring av slam inom 
fastigheten Håbo Häradsallmänning 1:1, kod 90.30, enligt bilagan till förord-
ning 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

Länsstyrelsen beslutade den 15 juni 2012 att den planerade verksamheten inte 
kan antas medföra betydande miljöpåverkan varför samrådskretsen begränsas 
till länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli sär-
skilt berörda. Länsstyrelsen anser dock att miljökonsekvensbeskrivningen ska 
omfatta uppgifter enligt punkterna 1-5 i 6 kap 7 § miljöbalken. Detta med an-
ledning av att verksamheten är en nyetablering och planerad att ligga i ett om-
råde där enskilda som kan antas bli särskilt berörda redan idag upplever stör-
ningar från omkringliggande verksamheter. 

Tillväxtkontorets bygg- och miljöavdelning mottog den 4 juli 2012 remiss från 
länsstyrelsen i Stockholms län, miljöprövningsdelegationen. Bygg- och miljö-
nämnden gavs tillfälle till yttrande huruvida uppgifter om komplettering av 
ansökan inklusive miljökonsekvensbeskrivningen behövs. 

Bygg- och miljöavdelningen tog del av ansökan och miljökonsekvens-
beskrivningen (MKB) och lämnade synpunkter om att de bör kompletteras i 
delegationsbeslut § 261, 2012-08-30. 

Käppalaförbundet har till länsstyrelsen i Stockholms län den 13 december 2012 
lämnat in kompletteringar av ansökan och MKB. 

Tillväxtkontorets bygg- och miljöavdelning mottog den 22 januari 2013 remiss 
från länsstyrelsen i Stockholms län, miljöprövningsdelegationen. Bygg- och 
miljönämnden ges tillfälle till yttrande över ansökan och miljökonsekvensbe-
skrivningen inklusive kompletteringar. Senaste datum för yttrande är den 13 
februari 2013. Bygg- och miljönämnden har fått anstånd till den 27 februari 
2013. 

Ansökan 

Käppalaförbundet har inlämnat ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till 
mellanlagring av slam inom fastigheten Håbo Häradsallmänning 1:1, kod 
90.30, enligt bilagan till förordning 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd. 

Vid Käppalaverket produceras avloppsslam som biprodukt vid rening av av-
loppsvattnet. Energiinnehållet i slammet omvandlas till biogas i rötkammare 
och gasen förädlas till viss del vidare till fordonsgas. Restprodukten (mull- och 
näringsämnen) som återstår, då energin är återvunnen, mellanlagras innan det 
slutligen återförs till jordbruksmark inom ramen för REVAQ certifiering. 
REVAQ certifieringen syftar till att säkerställa att närings- och mullämnen i 
slammet på bästa sätt kan återföras till jordbruksmarken. Verket producerar för 
närvarande ca 20 000 ton slam per år. Merparten av slammet mellanlagras idag 
genom anlitade entreprenörer eller hos enskilda lantbrukare. I dagsläget finns 
krav på mellanlagring i 6 månader men kommande krav innebär att slammet 
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kan behöva lagras upp till 12 månader varför ansökan omfattar 25 000 ton, 
minst en årsproduktion. Slamlagret kommer att utgöras av en betongplatta med 
en yta på ca 2 ha på vilken det ordnas 10 stycken separata celler för slam-
upplag där varje cell är ca 1050 m2 vilket möjliggör månadsvis kontroll av 
slammet samt analys och spårbarhet av slammets kvalitet enligt REVAQs cer-
tifieringssystem. Under den föreslagna prövotiden kommer två celler att fyl-
las med slam. 

Vid maximal drift kommer trafiken på väg 269 att öka med två leveranser av 
slam per dygn totalt fyra fordonsrörelser per dygn. Det innebär en ökning om 
ca 800 fordonsrörelser per år på väg 269. De tillkommande transporterna med 
anledning av mellanlagringen av slam utgör en andel som är mindre än 1% av 
det totala antalet tunga transporter per dygn längs väg 269 från Bro tätort. Ut-
transport av mellanlagrat slam från anläggningen kommer framför allt att ske 
på hösten i augusti och september både med lastbil och med traktor av enskilda 
lantbrukare. 

Förbundet har utrett alternativa platser för verksamheten med målsättningen 
att; bygga ett mellanlager som rymmer en årsproduktion inom rimligt avstånd 
från Käppalaverket (högst 50 km), placering norr om Mälaren, i närheten av 
åkermark med möjlighet att återföra närings- och mullämnen till jordbruket, 
samt med goda transportmöjligheter. Det ska ligga så långt från närboende som 
möjligt så att eventuellt buller och lukt inte stör och uppkommet lakvatten ska 
gå att samla upp och behandla inom eller nära området. Förbundet har i utred-
ningen kommit fram till att platsen i Upplands-Bro uppfyller kriterierna som 
ställts för lämplig plats. 

Planerad lokalisering för anläggningen är ett område på ca 2 ha inom fastighe-
ten Håbo Häradsallmänning 1:1, ca 5 km norr om Bro och som i söder angrän-
sar till Bro bergtäkt. Närmaste bostadsfastighet finns på ca 1 km avstånd åt 
nordost. Området avvattnas via ett skogsdike åt nordväst upp mot Mälaren och 
sundet mellan Sigtunafjärden och Håtunaviken (benämns Ekoln-Skarven i 
VISS, VattenInformationsSystem Sverige). Utflöde sker söder om Signhilds-
berg, vid Kräpplan innanför Getholmen. 

Dagvatten kommer att ledas till en uppsamlingsbrunn och därefter till en för-
dröjningsdamm med ett begränsat utflöde till recipienten, skogsdiket. Lakvat-
ten ska under prövotiden avledas till en sluten lakvattendamm, d.v.s. utan ut-
lopp. Omhändertagande av lakvatten kommer att bestämmas efter prövotidens 
slut. En möjlighet är att det kommer att skickas till Käppalaverket för rening en 
annan att det kan komma att användas som t.ex. gödning på åker. 

Direkt öster om den planerade ytan finns ett litet område med sumpskog. 

Området är avverkat inför anläggandet av en planerad flisningsanläggning. 
Håbo Häradsallmänning har sökt bygglov och anmält verksamheten enligt mil-
jöbalken. Anläggningen planerades ha en asfalterad yta för en produktion av 
78 000 m

3 flis per år och den skulle generera ca 650 transporter in och lika 
många ut. Totalt skulle anläggningen generera 1300 fordonsrörelser per år på 
väg 269. Bygg- och miljönämnden beviljade den 26 oktober 2010, § 60, bygg-
lov för planerad flisningsanläggning och upplag. Av bygglovet framgår att fö-
reslagen etablering inte gör någon märkbar skillnad för det rörliga friluftslivet 
eftersom den aktuella platsen redan är delvis ianspråktagen av Bro Bergtäkt. 
Beslut med föreläggande om försiktighetsmått enligt miljöbalken meddelades 
den 9 november 2010, delegationsbeslut § 328. 
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Bygg- och miljöavdelningens synpunkter 

Miljöbalken 

Bygg- och miljöavdelningen anser att tillståndet ska begränsas till den redan 
avverkade ytan med hänsyn till att Frygisk spindelskivling kan finnas kvar i 
angränsande skogspartier. Av miljökonsekvensbeskrivningen (MKB:n) fram-
går att en naturinventering genomförts 1996 av Ekologigruppen som beskriver 
att aktuellt område tillhör de artrikaste svampskogarna i länet, bl.a. har Frygisk 
spindelskivling hittats här. Frygisk spindelskivling är en rödlistad svampart 
som bedöms vara sårbar och förekommer i tallskogar på kalkrik sand- och 
grusmark. Dagens förekomst av vissa sällsynta arter i kalktallskogar kan utgöra 
gamla kvarlevor, så kallade relikter, vilka nu utgör små sårbara populationer. 
Om dess speciella livsmiljöer förstörs, t.ex. genom avverkning, kan det innebä-
ra att arten dör ut och inte återkommer även om miljön senare återskapas. I och 
med att en stor yta redan är avverkad är risken betydande att skadan redan är 
skedd.  

Bygg- och miljöavdelningen anser att skyddsåtgärder ska vidtas för att inte 
sumpskogen öster om den planerade ytan ska påverkas. 

Bygg- och miljöavdelningen ser en stor risk att omgivningen kommer att på-
verkas av betydande luktolägenheter. De skyddsåtgärder som sökanden åtagit 
sig i samband med ansökan är lämpliga men om olägenheter trots detta skulle 
uppstå måste luktspridningen begränsas ytterligare.  

Av kompletteringar till ansökan framgår att slammet ska täckas av plast under 
hela lagringsperioden. Att täcka slamlagret med plast är en lämplig skyddsåt-
gärd som ska vidtas för att minska risken för luktolägenhet samt minska att 
slampåverkat lakvatten uppstår p.g.a. nederbörd. Sökanden har erfarenhet av 
att ett lätt regn minskar risken för lukt avsevärt. För att minska risken för lukt-
olägenhet och dammspridning kommer möjlighet att spraya vatten över slam-
met att finnas vilket är en lämplig skyddsåtgärd. Enligt ansökan ska även last-
bilstransporter ha täckta flak med möjlighet att spraya vatten över slammet för 
att binda damm och minska luktolägenhet.  

Området avvattnas via ett dikessystem mot Mälaren. Skogsdiket passerar en 
värdefull viltdamm som är välbesökt av fåglar varför särskild försiktighet vid 
utsläpp av dagvatten måste vidtas. Bygg- och miljöavdelningen anser att lak-
vatten ska omhändertas på reningsverk eller dylikt.  

Bygg- och miljöavdelningen konstaterar att ansökan saknar en utredning om 
skogsdiket och dess vattenkemi och naturvärden samt förmåga att ta emot dag-
vatten och eventuellt lakvatten från anläggningen. Det är direkt olämpligt att 
släppa ut lakvatten som inte håller samma kvalitet som rent dagvatten. Efter-
som utsläppsvattnets karaktär är okänt så är det inte möjligt att bedöma vilka 
skyddsåtgärder som krävs för att minimera effekterna på omgivningen. En ka-
raktärisering av lakvattnet borde vara möjligt utifrån befintliga mellanlager. 

Bygg- och miljöavdelningen anser att det är lämpligt att under en prövotid 
samla mer kunskap om verksamhetens omgivningspåverkan och undersöka 
bl.a. dag- och lakvattnets karaktär och slamlagrets luktspridning så att metoder 
och rutiner kan utformas för att inte orsaka olägenhet för människor och miljö. 
Provtagning bör vara flödesproportionell och ske under en längre tid. Även 
kontrollprogram för skogsbäcken måste vara ändamålsenlig och tydlig. 
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Plan- och bygglagen 

Det planerade området ingår i ett större, sammanhängande skogsområde som 
används för friluftsliv. Det är inte utpekat i översiktsplanen som befintligt eller 
planerat verksamhetsområde men ligger ett par km från Ragn-Sells avfalls-
verksamhet inom Högbytorp och i anslutning till Bro Bergtäkt.  

Det i ansökan angivna området har ingen detaljplan. För Högbytorp finns ett 
antaget planprogram. Ragn-Sells konferensanläggning Sätra gård ligger i norra 
delen av planprogramområdet. Avståndet mellan Sätra Gård och den sökta an-
läggningen är ca 1 km. Den närmaste fastigheten norr om området, Alby 5:1, 
arrenderar brukshundsklubben av kommunen för sin verksamhet, markerad 
med grönt på bilaga. Avståndet mellan brukshundsklubben och det i ansökan 
angivna området är ca 650 m. 

Bygg- och miljönämnden har under senare år haft ett flertal förhandsbesked 
och förfrågningar om nya fastigheter inom bebyggelseområdet norrut, inom 
fastigheterna; Tibble-Sånkan, Tibble-Önsta och Alby. De senast tillkomna fas-
tigheterna finns markerade på bifogad karta. 

Enligt 4 kap. 2 § plan- och bygglag (SFS 2010:900) (PBL) ska kommunen prö-
va mark- och vattenområdes lämplighet med detaljplan för bebyggelse och 
byggnadsverk samt reglera bebyggelse miljöns utformning. I paragrafens punkt 
3b framgår att byggnadsverkets användning får betydande inverkan på om-
givningen eller om det råder stor efterfrågan på området för bebyggande. 
Trots detta krävs ingen detaljplan om byggnadsverket kan prövas i samband 
med prövning av ansökan om bygglov och användningen av byggnadsverket 
inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan .  

Av 6 kap. 1 § plan- och byggförordningen (SFS 2011:338) framgår att upplag 
och materialgårdar omfattas av bygglovplikt. För den sökta anläggningen gäll-
er därmed bygglovplikt. 

Länsstyrelsen beslutade den 15 juni 2012 att den planerade verksamheten inte 
kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Vid bygglovprövning kan even-
tuellt krav på detaljplan infalla eftersom anläggningen kan komma få bety-
dande inverkan på omgivningen vilket utöver betydande miljöpåverkan 
enligt förarbetena till PBL kan anses omfatta betydande inverkan på t.ex. på 
förutsättningar för trafiken eller på förutsättningar för friluftslivet.  

Barnperspektiv 

Förslaget till beslut påverkas inte av barnkonsekvens analysen. 

TILLVÄXTKONTORET 

Jörgen Johansson 
bygg- och miljöchef 

Åsa Bergström 
miljöinspektör  

Bilagor: 

Remiss, Käppalaförbundets ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet, 
2013-01-21 
Bygg- och miljöavdelningens förslag till yttrande, 2013-02-11 
Karta med förhandsbesked inom fastigheterna; Tibble-Sånkan, m.fl. 
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FÖRSLAG TILL YTTRANDE  

Postadress 
Upplands-Bro kommun 
Kommunstyrelsen 
196 81 KUNGSÄNGEN 

Besöksadress 
Furuhällshuset 
Furuhällsplan 1 
Kungsängen 

Telefon 08-581 690 00 (vxl) 
Telefax 08-581 692 40 
E-post kommun@upplands-bro.se

 

Internet www.upplands-bro.se 

Bankgiro 5420-3674 
Org.nr 01-212000-0100  

 
Tillväxtkontoret, Bygg- och miljöavdelningen   
Handläggare, telefon Datum Vår beteckning  

2013-02-21 Dnr 11/0502-427   
Er beteckning   

5511-20188-2012  

   
Länsstyrelsen i Stockholms län 
Box 22067 
104 22 Stockholm  

Skickas till Länsstyrelsen i 5 ex. 

Yttrande över Käppalaförbundets ansökan om tillstånd 
för lagring av slam inom Håbo Häradsallmänning 1:1 
enligt bygg- och miljönämndens beslut 2013-02-21, § 7 

Bygg- och miljönämnden har tagit del av Länsstyrelsens remiss avseende Käp-
palaförbundets ansökan om tillstånd för lagring av slam inom Håbo Härads-
allmänning 1:1 och lämnar följande synpunkter. Nämnden avstyrker ansökan. 

Miljöbalken 

Bygg- och miljönämnden anser att den planerade verksamheten strider mot 3 
kap. 1 § Miljöbalken. Mark- och vattenområden skall användas för det eller de 
ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och 
läge samt föreliggande behov. Företräde skall ges sådan användning som med-
för en från allmän synpunkt god hushållning. Föreslagen verksamhet är inte i 
överensstämmelse med den i december 2011 antagna översiktsplanen för Upp-
lands-Bro. Området är inte heller utpekat som lämplig för verksamheten i den i 
maj 2010 antagna regionplanen för Stockholms län. 

Ansökan har inte heller tillfredsställande visat att 2 kap. 6 § Miljöbalken är 
uppfylld. För en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vat-
tenområde ska det väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet 
ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och 
miljön. Den prövning av alternativa platser för lokalisering som Käppalaför-
bundet redovisar svarar inte mot detta. Som man själv anger har man på ett 
tidigt stadium bestämt sig för att driva aktuell lokalisering. Med hänsyn till 
detta och till att den förändrade hantering av sitt slam som Käppalaförbundet 
vill genomföra syftar till att möta sådana ändrade statliga krav som ännu ej är 
beslutade, finns möjlighet att pröva lokaliseringsfrågan seriöst i ett regionalt 
perspektiv. 

Bygg- och miljönämnden ser en stor risk att omgivningen kommer att påverkas 
av betydande luktolägenheter. Käppalaförbundet har inte trovärdigt uppfyllt 
länsstyrelsens föreläggande om komplettering av ansökan vad gäller lukt från 
verksamheten. Det är inte möjligt att utifrån en begränsad verksamhet under en 
prövotid, på max 4000 ton rötslam om året, dra slutsatser om luktstörningar 
från en fullskalig verksamhet på 25 000 ton om året. De små anläggningar i 
anslutning till enskilda jordbruk som sökanden beskriver är inte relevanta som 
jämförelser. Den sökta anläggningen kommer att hantera avloppsslam från hal-
va Stockholmsregionen. Käppalaförbundet har vidare i sin ansökan inte redovi-
sat erfarenheter vad gäller t ex lukt vid de anläggningar hos entreprenörer som 
man hittills har utnyttjat för huvuddelen av sin produktion. Det är alltså enligt 

http://www.upplands-bro.se
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nämndens uppfattning inte möjligt att hävda att de skyddsåtgärder som sökan-
den åtagit sig i samband med ansökan är tillräckliga eller att eventuella olägen-
heter under prövotiden skulle ge tillräcklig ledning för vilka åtgärder som skul-
le behövas för att begränsa luktspridningen ytterligare vid fullskalig drift. 

I det fall länsstyrelsen ändå skulle ge tillstånd för sökt anläggning anser Bygg- 
och miljönämnden att tillståndet ska begränsas till den redan avverkade ytan 
med hänsyn till att Frygisk spindelskivling kan finnas kvar i angränsande 
skogspartier. Av miljökonsekvensbeskrivningen (MKB:n)framgår att en natur-
inventering genomförts 1996 av Ekologigruppen som beskriver att aktuellt 
område tillhör de artrikaste svampskogarna i länet, bl.a. har Frygisk spindel-
skivling hittats här. Frygisk spindelskivling är en rödlistad svampart som be-
döms vara sårbar och förekommer i tallskogar på kalkrik sand- och grusmark. 
Dagens förekomst av vissa sällsynta arter i kalktallskogar kan utgöra gamla 
kvarlevor, så kallade relikter, vilka nu utgör små sårbara populationer. Om dess 
speciella livsmiljöer förstörs, t.ex. genom avverkning, kan det innebära att ar-
ten dör ut och inte återkommer även om miljön senare återskapas. I och med att 
en stor yta redan är avverkad är risken betydande att skadan redan är skedd.  

I sådant fall anser Bygg- och miljönämnden vidare att skyddsåtgärder ska vid-
tas för att inte sumpskogen öster om den planerade ytan ska påverkas. 

Området avvattnas via ett dikessystem mot Mälaren. Skogsdiket passerar en 
värdefull viltdamm som är välbesökt av fåglar varför särskild försiktighet vid 
utsläpp av dagvatten måste vidtas. Bygg- och miljönämnden anser att lakvat-
ten, om omläggningen skulle tillåtas, ska omhändertas på reningsverk eller 
dylikt.  

Bygg- och miljönämnden konstaterar att ansökan saknar en utredning om 
skogsdiket och dess vattenkemi och naturvärden samt förmåga att ta emot dag-
vatten och eventuellt lakvatten från anläggningen. Det är direkt olämpligt att 
släppa ut lakvatten som inte håller samma kvalitet som rent dagvatten. Efter-
som utsläppsvattnets karaktär är okänt så är det inte möjligt att bedöma vilka 
skyddsåtgärder som krävs för att minimera effekterna på omgivningen. En ka-
raktärisering av lakvattnet borde vara möjligt utifrån befintliga mellanlager. 

Plan- och bygglagen 

I december 2011 antagen översiktsplan för Upplands-Bro anger att på lands-
bygden har de areella näringarna, i det här fallet skogsbruket, företräde framför 
andra exploateringsintressen. Det planerade området är inte utpekat i över-
siktsplanen som befintligt eller planerat verksamhetsområde utan ingår i ett 
större sammanhängande skogsområde norr om E18 som översiktsplanen pekar 
ut som viktigt för rekreation och friluftsliv.  

I översiktsplanen har hänsyn tagits för att kommunen ska kunna ta sitt ansvar 
för regionalt viktiga kommunaltekniska funktioner. Det sker framförallt genom 
att verksamhetsområdet vid Högbytorp, med Ragn-Sells avfallsverksamhet, har 
utökats till det dubbla jämfört med tidigare. Området är särskilt avsett för verk-
samheter av den art som Käppalaförbundet söker tillstånd för. Enligt Käppala-
förbundets ansökan använder man bl a Högbytorp idag. Det är inte rimligt 
att aktuell slamanläggning i strid med den nyligen antagna översiktsplanens 
tydliga prioritering, som länsstyrelsen inte invände mot, skulle lokaliseras 
utanför de områden som översiktsplanen har angett för den här typen av verk-
samhet.  

Med hänsyn dels till den snabba tillväxten i Stockholmsregionen med stor ef-
terfrågan på områden för arealkrävande och miljöstörande verksamheter och 
dels Upplands-Bros geografiska läge är översiktsplanens inriktningar av central 
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betydelse för att upprätthålla och utveckla miljö-, natur- och kulturvärden i 
kommunen.  

Det i ansökan angivna området har ingen detaljplan. För Högbytorp finns där-
emot ett antaget planprogram. Ragn-Sells konferensanläggning Sätra gård lig-
ger i norra delen av planprogramområdet. Avståndet mellan Sätra Gård och 
den sökta anläggningen är ca 1 km. . Den närmaste fastigheten norr om områ-
det, Alby 5:1, arrenderar brukshundsklubben av kommunen för sin verksamhet, 
markerad med grönt på bilaga. Avståndet mellan brukshundsklubben och det i 
ansökan angivna området är ca 650 m. 

Bygg- och miljönämnden har under senare år haft ett flertal förhandsbesked 
och förfrågningar om nya fastigheter inom bebyggelseområdet norrut, inom 
fastigheterna; Tibble-Sånkan, Tibble-Önsta och Alby. De senast tillkomna fas-
tigheterna finns markerade på bifogad karta. 

Enligt 4 kap. 2 § plan- och bygglag (SFS 2010:900) (PBL) ska kommunen prö-
va mark- och vattenområdes lämplighet med detaljplan för bebyggelse och 
byggnadsverk samt reglera bebyggelsemiljöns utformning. I paragrafens punkt 
3b framgår att byggnadsverkets användning får betydande inverkan på om-
givningen eller om det råder stor efterfrågan på området för bebyggande. 
Trots detta krävs ingen detaljplan om byggnadsverket kan prövas i samband 
med prövning av ansökan om bygglov och användningen av byggnadsverket 
inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan .  

Av 6 kap. 1 § plan- och byggförordningen (SFS 2011:338) framgår att upplag 
och materialgårdar omfattas av bygglovplikt. För den sökta anläggningen gäll-
er därmed bygglovplikt. 

Länsstyrelsen beslutade den 15 juni 2012 att den planerade verksamheten inte 
kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Vid bygglovprövning kan ändå 
krav på detaljplan infalla eftersom anläggningen kan bedömas få betydande 
inverkan på omgivningen  vilket utöver betydande miljöpåverkan enligt fö-
rarbetena till PBL kan anses omfatta betydande inverkan på t.ex. på förutsätt-
ningar för trafiken eller på förutsättningar för friluftslivet.  

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 

Lars Brofalk 
bygg- och miljönämndens ordförande 

Marianne Hagman 
Tillväxtchef 
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REMISS 
Datum 

2013-01-21 

l (l) 

Beteckning 

5511-20188-2012 

Postadress 

Miljöprövningsdelegationen 

Upplands-Bro kommun IJftAPI)S.8flO KliMlf 
&g. och milOniiiliden 

196 81 Kungsängen 

Ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet 

Till Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen har kommit in en ansökan 
enligt 9 kap. miljöbalken och forordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd samt en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. 
miljö balken. 

VerksamhetutOVarc Kommun 

Käppalaförbundet Upplands-Bro 
Verksamhet Kod enligt FMYH:s bilaga 

Mellanlagring av slam från Käppala 90.30 
avloppsreningsverk inom fastigheten 
Håbo Häradsallmänning l: l i 
Upplands-bro kommun 

Miljöprövningsdelegationen ger er till fålle att yttra er över: 
[g! ansökan inklusive miljökonsekvensbeskrivningen. 

[g! Handlingarna får behållas. 
D Handlingarna har översänts tid igare. 
[g! Handlingar bifogas. 

Kompletteringsbegäran eller yttrande sänds in i 5 exemplar. 
[g! Önskas även som e-post till : ulrika.haapaniemi@lansstyrelsen.se 

Senaste datum för yttrande: 

13 februari 2013 

Ulrika Haapaniemi 

Bilaga: Ansökan med kompletteringar 

2013 -01- 2 2 

Länsstyrelsen i Stocl<holms län 
Box 22067 

Besöksadress 

Hantverkargalan 29 
Telefon 

08-785 40 00 

Fax 

E-postlwebbplats 
stockholm@lansstyrelsen.se 
'WW'N.Iansstyrelsen.se/stockholm 

104 22 STOCKHOLM 08-785 40 01 
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KÄPPALA 

INKOM 
LÄNSSTYRfLSL'~ i ~lOSI\HOLMS l.Äti 

2012 -Go- 2 s 
DNR:--~.1 ./. .... . l Yl..t~ ... Jf!. .. !.f 

Länsstyrelsen 
Enheten fOr miljöskydd 
Box 22067 
104 22 STOCKHOLM 

Datum 

2012-06-2 1 

Diarienummer 

400-1 2/006 

lfPlNIJS.8RO KriMif 
Bygg-och~ 

2013 -01- 2 2 

Handläggare 

Torsten Palmgren 

Projektnummer 

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till mellanlagring av slam 

Käppalafdrbundet ansöker härmed om tillstånd till mellanlagring av slam inom 
fastigheten Håbo Häradsallmänning 1:1 i Upplands Bro kommun, Stockholms län. 
SNI-kod 90.30 enligt bifogade handlingar. 

Käppalaforbundet 

Post Box 3095, 181 03 Lidingö Telefon 08·766 67 00 Telefax 08-766 67 01 E-post kappala@kappala.se Webbplats www.kappala.se 
Besök Södra Kungsvägen 315. Lidingö 
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Ti ll Länsstyrelsen i Stockholms län, 
MilJöprövningsdelegationen 

.Sökande: Käppalaförbundet. Org.nr 222000-0117 

.. INKOM 
I..ANSSTYRELSEN l STOCf\HOlMS LÄN 

2012 ·CS~ 2 S 
DNR:.-... .§)}/ ..... l-.Q./ ~J .. ~012 

Saken: Ti llstånd enligt miljöbalken till mellanlagring av slam inom 
fastigheten Håbo Häradsallmänning l: l i Upplands Bro kommun, Stockholms län. 
SNI -kod 90.30 

Käppalaförbundet begär härmed tillstånd enligt miljöbalken till mellanlagring av slam inom 
fastigheten H åbo Häradsallmänning 1 :1 i Upplands Bro kommun i huvudsaklig överensstämmelse 
med vad som anges nedan och i bifogade bilagor. 

t \! " 
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1. Allmän orientering 

Käppalaförbundet är ett kommunalförbund ägt av följande elva kommuner: Danderyd, Lidingö, 
Nacka, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Täby, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Vallentuna och Värmdö. 
Förbundets uppgift är att rena avloppsvatten fr3 n medlemskommunerna. Förutom från de 
uppräknade kommunerna renas avloppsvatten från en del av Järfälla kommun inklusive Arlas 
mejeri i Kal lhälL 

Avloppsvattnet leds genom ett ca 65 km långt t unnelsystem ti ll Käppalaverket i Lidingö. Från 
Nacka och Värmdö leds vattnet i ledningar förlagda på sjöbotten 1 Halvkakssundet. 

Vid Käppalaverket produceras avloppsslam som en biprodukt v id reningen av avloppsvattnet. 
Energiinnehållet i slammet omvandlas till biogas i rötkammare och gasen förädlas till viss del 
vidare till fordonsgas . Restprodukten som återstår då energin är återvunnen, mellanlagras 1nnan 
den slutligen åt erförs till j ord bruksmark inom ramen för REVAQ-certifieringen. 

1.1 Tidigare avgöranden 
Följande tillstånd finns i dag för Käppalaförbundets huvudverksamhet: 

1993-12-30 Koncessionsnämnden för miljöskydd. Tillstånd enligt miljöskyddslagen för behandling 
och utsläpp av avloppsvatten från 700 000 personekvivalenter (pe) 

1996-01-2 5 Regeri ngen. Beslut om uppförande av en 150m hög skorsten för ventilationsluften 
från berganläggningen. 

1996-10-29 Koncessionsnämnden för miljöskydd. Beslut om ändrad höjd av skorstenen ti ll en 
höjd av 149,5 m . 

2002-0 1-10 Miljödomstolen . Fastställande av slut liga villkor för utsläpp t ill vatten 

2003-01 -17 Miljööverdomstolen. Fastställande av slutliga vill kor för utsläpp till vatten 

2004-07-29 Länsstyrelsen, ändring av slamavvattningen vid Käppalaverket 

För den yta inom H åbo Häradsallmänning 1: 1 som kommer att tas i anspråk för mellanlagret för 
slam finns i dag t illstånd att bedriva flisve rksamhet. Tillståndet är g1vet från Bygg - och 
Miljöavdelningen i Upplands-Bro kommun, se nedan under punkt 5.1 

1.2 Denna ansökan 
Vid Käppalaverket produceras för närvarande ca 20 000 ton slam per år. Merparten av slammet 
mellanlagras i dag genom av förbundet anlitade entreprenörer eller hos enskilda lantbrukare i 6 
månader innan det kan användas. En mindre del används hos SSAB 1 Oxelösund för 
täckningsända mål. 

Kommande myndighetskrav innebär att slammet kan komma att behöva mellanlag ras i 12 
månader. Förbundet planerar därför att uppföra en anläggning for mellanlagnng av slam for minst 
ett års produktion. Slammet skall t ransporteras från Käppalaverket t ill mellanlagret på samma sätt 
som sker i dag, med lastbil . 

Denna ansökan avser t illstånd till att bygga et t nytt mellanlager för slam mom fastigheten Håbo 
Häradsallmänning 1: l 1 Upplands-Bro kommun och sedan använda det ta för mellanlagring av slam. 
\ 1 ~ l ,1 ! I l l \ 1( 't 

Post Box 3095. 18 t 03 Lidingö Tolofon 08·766 67 00 Telolax 08·766 67 01 E-post kappala@kDppala se Wobbplats \WIIV kappala.se 

Des ök Sodra Kung w ogen 3 1 s. L1dtnQo stda 2(9} 



Utbyggnaden avses att genomföras stegvis, för att därmed möjliggöra att olika lagringstekniker 
kan prövas och eft er hand utvecklas så att en rationell och miljömässig hantering kan ske . 

l:n översiktskarta med läget för det planerade mellanlagret markerat bifogas (Bilaga A) . 

2. Administrativa uppgifter 

Huvudman: 

Telefon: 

Telefax: 

E-post: 

Organisation snr: 

Kontaktperson: 

Fastighetsbeteckn ing : 

Fastighetsägar e : 

Fastigh etens adress: 

Koord ina ter 

SNI-kod (SFS 1998:899): 

Platsnummer: 

Käppalaförbundet 

Box 3095 

181 03 LIDINGÖ 

08 - 766 67 00 (vxl) 

08 - 766 67 01 

kappala@kappala.se 

222000 -0117 

Torsten Palmgren, Tekn isk chef 

T: 08- 766 67 20 

E-post: torsten.palmgren@kappala.se 

Håbo Häradsallmanning l: l, Upplands Bro kommun 

Håbo Häradsallmänning 

Håbo Häradsallmänning 
Aske Gård 
197 92 Bro 

1603914 6606008(RT90) 

Nu sökt huvudverksamhet: 90.30 

o 186-50-00 J. 

3 . Plan- och markförhå llanden, pågående verksamheter 

3.1 Geog r afi skt läge, s i t uationsplan 
Fastighelen H~bo Häradsallmänning 1: l är bel5gen i Upplands Bro kommun i en lighet med bilagd 
Bilaga A. Området för den planerade verksamheten är beläget ca 5 km norr om Upplands Bro 
tätort och ca 170 m från länsväg 269. I söder och angränsande t ill det framtida området för 
slamlagring finns Bro bergtäkt som drivs av Jehanders AB samt asfaltstillverkning som sköts av 
Svevia AB. Asfaltsverket är placerat Inom bergtäktens område. 

För den planerade verksamheten har ett förslag till layout tagits fram vilket redovisas i plan och 
sektion i bilagd Bilaga B samt nedan i Figur 1. 
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Figur 1 Förslagsritning slamlager 

3.2 Mark- och vattenförhållanden 

~· ~ 

-----. ......... 

----·-······ ---·-· --~-.......:... ... ·-loo"··· :-::..:: .... -·- ..... .. ..... _ ..... .. 
....... _ ..... . .... .. 

Omgivningen till omr~det utgörs av skogsmark, vägar samt intilliggande bergtäktsområde. Ett par 
km åt sydväst ligger Högbytorps avfallsanläggning. Landskapet i området utgörs av omväxlande 
skogsbeklädda morän - och bergshöjder med mellanliggande lägre plana partier som utgörs av 
od lingsmark. Större sjöar och vattendrag saknas i direkt närhet till området. Närmaste sjö är 
Lejondalssjön ca 2 km öster om det tänkta slamlagret 

Tyd liga vattendelare förekommer väster, söder och öster om lagerområdet och det aktuella 
området avvattnas därmed ~t nordväst upp mot Mälaren och sundet mellan sigtunafjärden och 
Håtunaviken, se även översikt i Bi laga C. Både ytan som är tilltänkt för slamlagring och den 
nuvarande bergte1i<ten avvattnas åt detta håll. 

3.3 Planförhå ll a nden 
Det aktuella området år inte detaljplanelagt och omfattas inte av några områdesbestämmelser. I 
översiktsplanen för Upplands-Bro kommun (ÖP 2010) är berört område markerat som övrigt 
område beläget inti ll Jchanders täktverksamhet 

Området Inkräktar inte på några riksintressen - se vidare i kap. 6 i bifogad 
Miljökonsekvensbeskrivning, Bilaga D. 

4. Rådighet över marl< 

Käppalaförbundet har genom arrendeavtal med ägaren t il l fastigheten Håbo Häradsallmänning 1:1 
rätt att vidta de pliJnerade åtgärderna. Avtalet ger också Käppalaförbundet en möjlighet att vid 

K.ippalaförbunc1, t 
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sidan av lagring och hantering av slam också bedriva utveckling av slamprodukter för 
jordbruksandamål (det senare ingår dock ej i denna ansökan) . Kopia av avtalet bifogas Bilaga E. 

5 . Beskrivning av v er ksamheten 

5.1 Pågående verk sa mhet er inom fastigheten Håbo Häradsallm änning 1 :1 
I anslutning till det planerade mellanlagret för slam bedriver Jel1ander AB en bergtäkt sedan år 
2000 . Det finns tillstånd för att bryta berg fram till och med år 2028. På platsen för bergtäkten har 
även Svevia AB ett asfa ltsverk uppställt för en produkt ion av ca 40 000 ton asfaltsmassa per år. 

För ytan där det planeras att bedriva lagring av slam finns i dag tillstånd för Håbo t 
Häradsallmänning att bedriva lagring av trädråvara och flisning. Tillstandet ar g1vet från bygg- och 
~jöavdelningen i Upplands-Bro kommun. Med anledning av att tillståndet gavs med beslut per 

den 2010-11-09 är skogen redan avverkad och marken beredd. Någon flislagring har dock ännu ej 
kommit t ill stånd på platsen. Tillståndet bifogas i Bilaga F. 

5.2 Pla ne r ad verk samhet 
Käppalaverket producerar ca 20 000 ton slam per år. Förbundet planerar att lokalisera ett nytt 
mellanlager fö r slam till Håbo Häradsallmänning 1:1 i Upplands Bro kommun där man kommer att 
söka t illstånd för att lagra upp till 25 000 ton. Slammet skall transporteras t ill mellanlagret på 
lastbil vilket är samma sätt som t ransporten i dagsläget sker t ill de olika användningsområdena. 

Utformning - Mellanlag ret kommer att utgöras av en betongplatta med en yta på cirka 2 ha på 
vilken det kommer att ordnas ci rka 10 st separatcf""celler" för slamupplag där varje cell är cirka 
1050 m2, se även förslagsritning , Bilaga B. Detta görs för att möjliggöra månadsvis kontroll av 
slammet samt analys och spårbarhet av slammets kvalitet enligt REVAQs certifieringssystem. Två 
"celler" kommer under prövotidsperioden att fyllas med slam medan resterande celler kommer att 
vara tomma. Utformningen är gjord så att slamplattan skall kunna fungera oavsett hur stor del 
som utnyttjas för lagring av slam. 

MQtJ;agninQ.?l<ootroll - Vid in- respektive utfartskontroll en vägs och registreras inkommande samt 
utgående transporter med slam. 

Slamplatta - Slamplattan kommer att förses med ett duplikat system för lakvatten respektive 
dagvatten för att dessa ska ll kunna särskiljas. Slamplattan ges en lutn~ng in mot mitten av plattan 
från all a sidor. Detta görs för att skapa ett syst em med självfalL Det vatten som avrinner från de 
olika "cellerna " på slamplattan skall kunna separeras och därmed kunna kopplas antingen till 
dagvattensystemet eller lakvattensystemet På bägge ledningarna närmast förgreningspunkten 
anläggs en markförlagd manuell avstängningsventiL Då cellen är fylld med slam öppnas ventilen på 
lakvattenledningen så att det lakvatten som avrinner från plattan leds genom en ränna till en tät 
uppsamlingsdamm för lakvatten. Då cellen är tom stängs ventilen för lakvattenledningen ocl1 
ventilen ti ll dagvattenledningen öppnas istället och dagvattnet leds då istället till 
dagvattendammen. Dagvattnet från varje cell kommer alltså att vara omkopplingsbart mellan rent 
respektive risk för att det är förorenat. 

~gvatten - Dagvattnet som avrinner från slamplattans tomma del anses inte ha något 
reningsbehov utan bör endast fördröj as i damm för att utj ämna flöden innan vattnet leds vidare till 
recipienten. Förd röjningsdammen dimensioneras för ett s-års regn med ett utflöde från dammen 
satt till 4 1/s. Avrinningskoefficienten för hårdgj o rda ytor sätts till 0,8 . Med dessa förutsättningar 
blir den erford rade fördröjningsvolymen ca 470 mJ, Qdim= 269 1/s. Förd röjningsdammen antas 
kunna göras ca två meter djup och med släntlutningen l : 2. Längd :bredd förhållande i dammen blir 
3 :1. Den dimensionerande fakto rn på fördröjningsdammen blir regnets varaktighet, vi lket ger den 
~ "( l u • , • 
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största dammvolymen . Ett dämt utlopp föreslås vi lket kompletteras med en brunn med ett skibord 
för provtagning av utgående vattenkvalitet 

Diket som avvattna r omrgdel'kommer med stor säkerhet att hyd rauliskt klara detta flöde om 
maximalt 4 1/s. Det vatten som kommer att släppas ti ll fördröjningsdammen förväntas vara rent 
dagvatten som inte kräver någon extra rening . Området avvattnas redan i dagsläget till stora delar 
v ia detta dike . Den enda skillnaden blir att vattnet fördröjs i en damm istället för den naturliga 
fördröjningen som sker nu när ytan inte är hårdgjord. 

Lakvatten - Det lakvatten som kommer att uppkomma på slamplattan kommer under prövotiden 
att samlas upp i ell slutet syst em. Från det slutna systemet omhändertas lakvatten och slam av 
slamsugbil eller annan temporär lösning när behov fin ns. Det föreligger osäkerhet kri ng hur mycket 
vatten som avrinner frå n slam vid regn vilket ger en osäkerhetsfaktor v id dimensionering av det 
slutna systemet. Här har av rinningskoefficienten för avrinning av lakvatten från slammet bestämts 
til l 0,5 vilket grundas på att slammet redan har ett vatteninnel1åll på 50-70% och slam under 
lagring på slamplatta generell t sett får en för vat ten svårgenomtränglig yta. Den erfordrade 
lagringsvolymen i ett slutet och tätt system beräknas til l ca 45 m3 då den dimensioneras efter et t 
regn med en återkomsttid på två år. En tät damm utan utlopp föreslås då en brunn inte har den 
lagringskapaciteten som förväntas krävas. Från det slutna systemet finns det även en 
nödbräddning till dagvattendammen. Lämplig avrinningskoefficient för lakvatten verifieras efter 
prövotiden. 

Framtidi'l omhändertagan~akvatten - Kä ppalaförbundet kommer att begära att få t illst ånd till 
en prövotid där bästa framtida omhändertagande av dag- respektive lakvatten skall studeras. 
Under de första 3 åren kommer man därför bedriva en begränsad verksamhet och lagra så mycket 
slam sg att lakvattnet kan omhändertas i planerat system dock maximalt 4 000 t on slam på 
slamplal tan. Detta görs för att kunna studera de fakt iska uppkomna mängderna av dag- respektive 
lakvatten. Det råder stor osäkerhet om hur mycket vatten som kommer att avges från slammet då 
slammet som är relativt torrt förmodligen kommer att kunna suga åt sig en del av vattnet från ett 
regn . Under denna prövotid kommer noggrant uppkomna dag- och lakvattenmängder att studeras 
samt vil ka halter av olika föroreningar som transporteras med detta dag/lakvatten för att kunna 
planera för det bästa omhändertagandet av vattnet vid en ful lt utbyggd verksamhet. Även lukt frå n 
lagringen kommer att följas upp under prövotidsperioden. Den lösning som väljs för ett framtida 
omhändertagande av lakvatten önskar Käppalaförbundet att 3terkomma och redovisa under 
prövotiden. 

s. Miljökonsekvensbeskrivning 

En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) bifogas som en separat bilaga, Bi laga D. l MKBn lämnas en 
redogörelse för verksamhetens lokalisering och utformning, inklus1ve planerade skyddc;~tgärder 

Den påverkan som kan förväntas från verksamheten är främst lukt, buller och utsläpp av 
lakvatten. Slammet luktar främst vid omrörning och det sker då främst v1d in och utlastning, vilket 
är relativt momentana händelser . Om det skulle vara så att lukt blir ett problem finns det 
beredskap för att åtgärda en sådan st örning. Lukten förväntas även att minska efter år 2014 då 
förbundet har för avsikt att sluta med Kemicondbehand lingen. Buller kommer främst från 
transporter och lastmaskinen på slam plattan. Risken för störning av omkringboende bedoms som 
mycket li ten. Naturvårdsverkets rikt linjer för bul ler kommer att klaras. 

Dagvattnet kommer efter fö rd röjning i en damm att släppas ut i ett skogsdike som har sitt utlopp i 
Målaren. Lakvattnet kommer att samlas upp i en sluten damm och transporteras från platsen. 
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Detta då det råder stor osaker het om föroreningshalten 1 lakvattnet. Föroreningshal ten i både clug 
och lakvattnet kommer under en prövotid att kontrolleras via flödesstyrd provtagning . Detta för att 
kunna få besked om eventuell föroreningsmangel i framförallt lakvattnet. Darefter kommer det att 
inom prövotiden utredas och sökas tillstånd för hur det slutgilt iga omhändertagandet av Jakvalten 
kommer att utformas. 

Slamlagringen kommer inte att påverka någon miljökvalitetsnorm så att dess mål inte går att 
uppfylla. 

6 . Samråd 

Samråd har genomförts och beskrivs närmare i upprättad MKB, kapitel 3 i Bilaga D. En 
redogörelse för samrådsprocessen redovisas separat i Bilaga G. Länsstyrelsen har i beslut daterat 
den 15 juni 2012 angivit att den planerade verksamheten in te kan medföra betydande 
miljöpåverkan, se Bilaga H. 

7. Uppfylle lse avseende miljökva litetsnormer, miljömål samt a llmänna 
hänsynsregler 

Verksamhetens uppfyllelse avseende miljökva litetsnormer, miljömål samt Miljöbalkens allmänna 
hänsynsregler redovisas i upprättade MKB, kapitel 12-14 i Bi laga D. 

8. Förslag t ill villkor 

Käppalaförbundet föreslår följande villkor för verksamheten; 

Allmänt vi llkor 
l. Om inte annat framgår av nedan angivna vi llko r skall verksamheten, innefattande åtgärder 

för att minska vatten och luftföroreningar samt andra störnmgar för omg ivningen, bedrivas 
i huvudsakl ig överensst ämmelse med vad Käppa laförbundet angett eller i övrigt åtagit sig i 
ärendet. 

Mellanlagring 
2. Mellanlagring av slam får ske till en högsta höjd av +4,5 meter1 och endast inom 

färdigställda ytor för detta ändamål. 

Omhändertagande av dag- o ch lakvatte n 
3. Lakvatten från slamplatta samt förorenat dagvatten från hårdgjorda ytor ska ll ledas till 

uppsamlingsbrunnj-damm för vidare hantering . 
4. Dagvatten från ytor som är att betrakta som rena skall ledas till en förd röjningsdamm för 

vidare avledning till recipient (dike). 

1 Mätt från overkant betongyta 
hil. ·~ J tfu 'Hiflfl t 
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5. Bul ler fr~n verksamheten ska begränsas sg att den ekvivalenta ljudnivgn mätt som dBA 
inte överst1ger de nktvärden som anges i Naturvårdsverkets allmänna rgd för Riktlinjer för 
externt industribuller, tabell 2 .1 (SNV RR 1988:5 rev 1983). 

Ar betstider 

6. Mott agning och lossning kan ske samtliga dagar i veckan och över samtliga lider över 
dygnet. 

7. Utlastning och annan bullrande verksamhet annat än mottagning/lossning skall i möjligaste 
mån begränsas till vardagar kl. 07-18. 

Kontro lle r 

8. Ett egenkontrollprogram avseende verksamhetens omg ivningspåverkan ska ll upprättas 
senast en månad efter att anläggningsarbetena för verksamheten påbörj ats. 

Förslag till p rövotidsvillkor 

Under prövotiden (3 år räknat från och med att verksamheten påbörj ats) erhålls de erfarenheter 
som krävs för att kunna föreslå lämpliga villkor avseende lukt och utsläppav dag- och lakvatten till 
om givningen. I denna del bedömer Käppalaförbundet det sä rski lt viktigt att samla mer kunskap om 
hur utlastningen av slammet under sensommar/tidig höst genererar eventuella problem som måste 
hanteras särskilt. Käppalaförbundet föreslår följande prövotidvi llkor; 

9. I samband med att verksamheten sta rtar och dag- och lakvatten börjar genereras skall 
flödesproportionell vattenprovtagning ske som veckoprov under en period av 2 månader. 

10. Med stöd av den inledande vattenprovtagningen skall Käppalaförbundet senast tre månader 
efter att verksamheten påbörj ats föreslå prövotidsvillkor avseende hantering och utsläpp 
av dag- och lakvatten. 

11. Senast 3 år efter att verksamheten pgbörjats ska ll Käppa laförbundet förslå slutliga villkor 
avseende hantering och utsläpp av dag- och lakvatten. 

12. Om störande lukt uppkommer skall Käppalaförbundet omgående utreda orsaken till detta 
och föreslå luktdämpande åtgärder samt en gång per halvår, räknat från att verksamheten 
påbörjats, sä rskilt redovisa omfattning av problematiken, inklusive eventuella klagomål 
från närboende. 

13. Senast efter 3 år efter att verksamheten påbörJats skall Kappalaförbundet föreslå slutliga 
villkor avseende lukt och luktdämpande åtgärder. 

9 . Aktförvarare 

Som aktförvarare föreslås; Torsten Palmgren 
Telefon : 08-66 67 20 
E-post : torsten .palmgren@kappala .se 

Adress: Käppalaförbundet, 181 03 LIDINGO 
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10. Yrkanden 

Käppalaförbundet begär tillstånd lill att la emot och mellanlagra upp till en total mänyd om 25 000 
ton slam fr~ n egen verksamhet samt slutligen bortföra slammet, allt fr~n fastigheten H~bo 
Häradsallmänning 1:1 i Upplands-Bro kommun, all l i lluvudsaklig överensstämmelse med vad som 
anges i ansökan och i övrig t i ärendet. 

Käppalaförbundet yrkar att länsstyrelsen skall meddela prövotid för avgörande av slutl iga villkor 
som skall gälla för mellanlagring av slam och utsläpp av behandlat dag- och lakvatten, t ill 3 gr 
räknat från och med att verksamheten påbörjats, dock senast utgången av 2017 . Vid prövotidens 
utgång skall Käppalaförbundet till länsstyrelsen redovisa erfarenheterna av mellanlagring av slam 
och behandling av dag- ocl1 lakvatten samt förslag till de slutliga villkor som skall gälla . 

Käppalaförbundet y rkar att länsstyrelsen bestämmer igångsättningstiden till två år. 

Käppalaförbundet hemställer slutligen om förordnande om omedelbar verkställighet av det beslut 
vari t illstånd lämnas. 

Lidingö 21 juni 2012 

~Q---J) 
Per Manhem 
VD, Käppalaförbundet 
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Käppalaförbundet slamlager i Upplands Bro 

Icke teknisk sammanfattning 

Käppalaförbundet har vid Käppalaverket på Lidingö bedrivit avloppsrening sedan 
år 1969 och renat avloppsvatten från dess medlemskommuner. Vi starten var det 
nio medlemmar i kommunalförbundet. Sedan 2007 är elva kommuner 
medlemmar. Käppalaförbundet har allt sedan starten skaffat sig den kunskap och 
de erfarenheter som krävs för att kunna bedöma den miljöpåverkan som 
verksamheten vid verket och den därtill kopplade slamhanteringen kan ge upphov 
till. Förbundet är certif ierat enligt ISO 14001 och har även på eget initiativ anslutit 
sig till certi f ieringssystemet REVAQ för att därmed säkerställa att närings- och 
mullämnen i slammet på bästa sätt kan återföras till bl.a. jordbruksmark. 

För att kunna säkerställa framtida myndighetskrav som kan komma att innebära 
att slammet som uppkommer vid reningsprocessen behöver mellanlagras i 12 
månader istället för dagens krav på 6 månader avser förbundet nu att bygga ett 
eget mellanlager för slam. Detta görs för att Käppalaförbundet skall kunna trygga 
en säker slamprodukt som kan återföras som bl.a. växtnäring. För att förbundet 
självständigt skall kunna ha kontroll på sin slamprodukt krävs det att förbundet på 
egenhand kan klara av att lagra en hel årsproduktion slam utan att va ra beroende 
av olika entreprenörer. 

En lokaliseringsutredning har utförts där de främsta parametrarna vid val av plats 
var logistik, miljö och areal. Den plats i Upplands-Bro kommun där 
Käppalaförbundet kommer att söka tillstånd för att lagra slam uppfyller samtliga 
av Käppalaförbundet uppställda kriterier. Lokaliseringen till Upplands-Bro påverkar 
inga riksintressen eller andra skyddade områden. Området omfattas inte heller av 
några detaljplaner. 

Slamplattan kommer att utformas så att slammet kommer att lagras månadsvis i 
fack för att klara av att uppfylla kraven om spårning. Allt bildat lak- och dagvatten 
från plattan kommer att samlas upp och lakvattnet förs till en sluten damm för 
borttransport medan det rena dagvattnet fördröjs i en damm med utsläpp via 
överfall till det skogsdike/bäck som avvattnar området. Denna bäck mynnar i 
Mälaren som omfattas av miljökvalitetsnormen för vatten samt förordningen om 
miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten. 

Den påverkan som kan förväntas från verksamheten är främst lukt, buller och 
utsläpp av lakvatten. Slammet luktar främst v id omrörning och det sker då främst 

vid in och utlastning, vilket är relativt momentana händelser. Om det skulle vara 
så att lukt blir ett problem finns det beredskap för att åtgärda en sådan störning. 
Buller kommer främst från transporter och lastmaskinen på slamplattan. Risken 
för störning av omkringboende bedöms som mycket liten. Naturvårdsverkets 
riktlinjer för buller kommer att klaras. 
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Oförorenat dagvatten kommer efter fördröjning i en damm att släppas ut i ett 
skogsdike som har sitt utlopp i Mä laren. Lakvattnet kommer att samlas upp i en 
sluten damm och transporteras frSn platsen. Detta då det råder stor osäkerhet om 
föroreningshalten i lakvattnet. Föroreningshalten i både dag- och lakvattnet 
kommer under en prövotid att kontrolleras via flödesstyrd provtagning. Detta för 
at t kunna få besked om eventuell föroreningsmängd i framförallt lakvattnet. 
Därefter kommer det att inom prövotiden utredas och sökas tillstånd för hur det 
slutgiltiga omhändertagandet av lakvatten kommer att utformas. 

Slamlagringen kommer inte att påverka någon miljökvalitetsnorm så att dess mål 
inte går att uppfylla . 
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1. Administrativa uppgifter 

Huvudman 
Namn 

Organisationsnummer 

Kontaktperson 

Plats 
Fastighetsägare 
Fastighetens adress 

Kommun 
Fastighetsbeteckning 
Platsnummer 
Kontaktperson 
Koordinater 

Käppalaförbundet 
Box 3095 
181 03 LIDINGÖ 
222000-0117 

Torsten Palmgren, Teknisk chef 
Telefon: 08 - 766 67 20 
E-post: torsten.palmgren@kappala.se 

Håbo Häradsallmänning 
Håbo Häradsallmänning 
Aske gård 
197 92 Bro 

Upplands Bro 
Håbo Häradsallmänning 1: l 
0186-50-001 
Torsten Palmgren, Teknisk chef 
6606008, 1603914 (RT 90) 

Bilaga D 

Punkt i förordningen om miljöfarl!g verksamhet och hälsoskydd ( SNI-kod) 
SNI kod (SFS 1998:899) 90.30 

~lKB 
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2. Syfte och avgränsningar 

2.1 Ansökan 
Käppalaverket producerar ca 20 000 ton slam per år. Merparten av slammet 
mellanlagras i dag genom av förbundet anlitade entreprenörer eller hos enskilda 
lantbrukare l 6 månader innan det kan användas. En mindre del används hos 
SSAB i Oxelösund för täckningsändamåL 

Kommande myndighetskrav innebär att slammet kan komma att behöva 
mellanlagras i 12 månader. Förbundet planerar därför att uppföra en anläggning 
för mellanlagring av slam för minst ett års produktion. Slammet skall 
transporteras från Käppalaverket t ill mellanlagret på samma sätt som sker i dag, 
med lastbil. 

Denna ansökan avser tillstånd till att bygga ett nytt mellanlager för att kunna 
lagra upp till 25 000 ton slam inom fastig heten H åbo Häradsallmänning 1:1 i 
Upplands-Bro kommun och sedan använda detta för mellanlagring av slam. 
Utbyggnaden avses att genomföras stegvis, för att därmed möjliggöra att olika 
lagringstekniker kan prövas och efter hand utvecklas så att en rationell och 
miljömässig hantering kan ske. Hanteringen av lakvatten från anläggningen 
kommer också under en prövotid att utvärderas så att tillstånd för en slutgiltig 
omhändertagande modell kan sökas inom prövotiden. Detta görs för att säkra det 
resurs och miljömässigt bästa omhändertagandet då det efter provtagning 
fastslagits hur detta lakvatten från slamplattan är sammansatt. 

2.2 Miljökonsekvensbeskrivning 

MKB 

Enligt miljöbalken skall en ansökan om miljöfarligverksamhet innehålla en 
miljökonsekvensbeskrivning, förkortat MKB. Syftet med en MKB är att identifiera 
och beskriva de direkta och indirekta effekterna som den planerade verksamheten 
kan medföra på: 

• Människor, djur, växter, mark, vatten, luft, kl imat, landskap och 
kulturmiljö. 
Hushållningen med mark, vat ten och den fysiska miljön i övrigt. 

• Annan hushållning med material, råvaror och energi. 

Vidare är syftet att möjliggöra en samlad bedömning av dessa effekter på 
människors hälsa och miljön. (miljöbalken 6 kap 3 §) 
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Som nollalternativ redovisas den situationen att slamhanteringen vid 
Käppalaverket fortgår med nuvarande driftsätt och därmed utan möjlighet att i 
detalj styra över hur mellanlagringen av slammet utförs. För den tilltänkta 
fastigheten Hå bo Häradsallmänning 1: l kan annan verksamhet komma att ske 
inom det avverkade och markplanerade området. 

Förbundet har utrett alternativa platser för den verksamhet som förbundet söker 
tillstånd för. Målsättningen har då varit att bygga mellanlagret för slam inom dels 
ett rimligt avstånd från Käppalaverket och dels i närheten t ill den åkermark där 
avtal med fastighetsägare medger möjligheten att återföra närings- och 
mullämnen till jordbruket. Ytterligare målsättningar vid undersökningen av olika 
lokaliseringar har varit att området är beläget norr om Mälaren, samt att det finns 
goda transportförbindelser ti ll platsen. 

2.3 Avgränsning 

MKB 

Enligt 6 kap 7 § l miljöbalken skall en MKB " i den utsträckning det behövs med 
hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning, innehålla de 
uppgifter som behövs för att uppfylla syftet enligt 6 kap 3§", se avsnitt 2.2. Vid 
samråd med länsstyrelsen har följande synpunkter framkommit som viktiga att 
redovisa i MKB arbetet. 

• Utsläppta mängder till vatten v ia lak- och dagvatten 
• Rening av lak- och dagvatten 
• Recipientförhålla n den i dagvattenrecipienten. 
• Transporter till och från anläggningen. 
• Störningar för omgivningen i form av lukt och buller. 
• Utsläpp till luft 
• Föreslagen lokal isering 
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3 . Samråd och motstående intressen 

MK6 

Den 12 januari 2012 höll Käppalaförbundet samråd med länsstyrelsen och miljö
och hälsoskyddskontoret i Upplands Bro kommun inför arbetet med ansökan och 
MKB. Under veckorna 7 och 8, 2012 genomfördes samråd med boende i 
närområdet. Det genomfördes genom att ett brev skickades ut t ill samtliga 165 
fastigheter i samrådskretsen. Av dessa 165 fastigheter var det sex stycken som 
finns Inom en radie av en km ti ll det planerade slamlagret. Resterande 160 
fastigheter som fick ett utskick ligger inom Näshagens och Långvretens 
samfällighetsförening . Dessa fastighetsägare fick ett identiskt utskick som de 
andra fastighetsägarna med det enda undantaget att de själva uppmanades att 
kontakta konsu lten via telefon, post eller mail. Samrådet har även annonserats 
två gånger i lokaltidningen "Mitt i Upplands Bro" där det även funnits hänvisning 
och kontaktuppgifter till Käppalaförbundet för att kunna få tillgång till samtliga 
samrådshandlingar. 

De sex fastigheter som finns inom en radie av en km från det planerade 
slamlagret kontaktades per telefon pS kvällst id under v 7 och 8 för inhämtande av 
samrådssynpunkter. Svar erhölls här av samtliga. Det är 14 st boende i Näshagen 
och Långvretens samfällighetsförening som har kontaktat konsulten och framfört 
samrådssynpunkter. 

Ett förnyat samråd med länsstyrelsen hölls den 18 april då det skett vissa 
förändringar i projektupplägg sedan det första samrådsmötet. Vid detta möte 
besöktes även den tilltänkta slamlagringsytan. Upplands-Bro kommun kunde inte 
närvara vid detta möte men har fått information och protokoll i efterhand av 
Käppalaförbundet 

Samtliga synpunkter sammanställdes och skickades in till länsstyrelsen under 
slutet av april 2012 som underlag för beslut om betydande miljöpåverkan. 
Länsstyrelsen beslutade därefter att verksamheten inte kan antas innebära en 
betydande miljöpåverkan. En redogörelse för samrådsprocessen redovisas i bilaga 
G till ansökan. 
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4 . Omgivningsbeskrivning 

MKB 

Anläggningen lokaliseras till ett omr3de inom fastigheten H3bo Häradsallmänning 
1: l. Området är beläget ca 5 km norr om Upplands - Bro tätort och ca 170 m fr3n 
länsväg 269, Figur 1. I söder angränsande till det framtida omr3det för 
slamlagring finns Bro bergtäkt som drivs av Jehanders AB samt asfaltstillverkning 
som sköts av Svevia AB. Asfaltsverket är placerat inom bergtäktens område. 

Figur l. Geografiskt läge för det planerade slamlagret 

Omgivningen till omr3det utgörs av skogsmark, vägar samt intilliggande 
bergtäktsområde. Ett par km 3t sydväst ligger Högbytorps avfallsanläggning. 
Landskapet i området utgörs av omväxlande skogsbeklädda morän- och 
bergshöjder med mellanliggande lägre plana partier som utgörs av odlingsmark. 
större sjöar och vattendrag saknas i direkt närhet till området. Närmaste sjö är 
Lejondalssjön ca 2 km öster om det tänkta slamlagret. 
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s. Planförhållanden 

I gällande översiktsplan, ÖP 2010 är området som är aktuellt för mellanlagring av 
slam markerat som ett övrigt område beläget intill Jehanders täktverksamhet. 
Området omfattas inte av några detaljplaner och det finns inga detaljplaner i 
anslutning till området. 

6. Riksintressen 

Här utvärderas och bedöms den tänkta exploateringens konsekvenser för 
eventuella motstående intressen i form av nationellt, regionalt och lokalt avsatta 
skyddsområden. Kontroll av eventuella motstående intressen i området har utförts 
genom en sökning i länsstyrelsens databas för riksintressen (Ist gis1

). Även 
kommunens översiktsplan (ÖP 2010) har studerats angående eventuella 
motstående intressen. 

6.1 Riksintresse för kulturmiljö 
Det närmsta riksintresset i området är riksintresse för kulturmiljö där gränsen går 
ca 700 m norr om det ti lltänkta området för slamlagring. Riksintresset utgörs av 
ett komplext fornlämningsområde bestående av bl.a. järnåldersgravfält 
Ensamliggande gravar, runsten på ursprunglig plats samt en koncentration av 
stensträngar som vittna r om bosättning under brons-järnåldern enligt ett utdrag 
ur kommunens översiktsplan från 2010 se Figur 2. 

1 www.lst.gis.se 
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Figur 2. Riksintressen för kulturmiljö inom Upplands-Bro kommun. Svart 
markering visar ungefärligt läge för tilltänkt slamlager. Kartan är ett 
utdrag ur kommunens översiktsplan (ÖP 2010). 

6.2 Riksintresse för naturvården 

MKB 

Området för planerad slamlagring medför inga negativa konsekvenser för något 
riksintresse för naturvå rden eller något Natura 2000 område. 

Vid en naturinventering 2 som utfördes i området inför den första MKB som togs 
fram för bergtäktsverksamheten under år 1996 framkom följande. Områdets 
naturvetenskapliga vä.-den är knutna till de äldre skogarna i norr. Dessa j ämte 
angränsande skogar ti l lhör de artrikaste svampskogarna i de nordvästra delarna 
av länet. En av Sveriges ovanligaste svamparter Frygisk spindelskivling har hittats 
här och delar av det område som har markerats på inventeringskartan som 
fyndområde utgörs av det område som redan är förberett för fl islagring. Den 
frygiska spindelskivlingen är klassad som nära hotad (NT) enligt rödlistan. De hot 
mot artens förekomst l de områden där den är etablerad som har angetts är 
främ st avverkning och kvävegödsling. 

2 Naturinventering av Alby skog i Upplands Bro, Ekologigruppen AB 1997. 

Käppalaförbundet slamlager l Upplands Bro 

Unr 613Kll49265 

N 

i\ 

9 av 48 



Bilaga D 

Området som är aktuellt för slamlagret är redan röjt och marken beredd för ett 
tidigare tillståndsgivet flislager. En byggnation av ett slamlager på platsen 
kommer därmed inte påverka den frygiska spindelskivlingens förmåga att klara sig 
i detta område. 

6.3 Riksintressen för det rörliga friluftslivet 
Området som är aktuellt för slamlag ring inkräktar inte på något riksintresse för 
det rörliga friluftslivet. Området är redan idag påverkat av verksamheten vid 
bergtäkten vilket innebär att det tillkommande slamlagret inte kommer att 
påverka det rörliga friluftslivet. 

Vid det genomförda samrådet har det framkommit att skogen kring Näshagens 
och Långvretens samfällighetsförening används för bä r och svampplockning. 
Etablering av slamlagret kommer inte att påverka dessa möjligheter då området 
redan är markförberett och i detta skede ingen mer mark kommer att tas i 
anspråk. Lukt och buller från området kan innebära en viss påverkan på dessa 
intressen. 

6.4 Ekologiskt känsliga områden enligt översiktsplanen 

NK6 

Direkt öster om den tilltänkta ytan för slamlagring finns ett litet område med 
försu mpad skog som har påverkats av den redan existerande verksamheten i 
området. Kartan i Figur 3 visar bl.a. våtmarksområden samt områden med 
sumpskog inom kommunen. 

Teckenforl<latlng 
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Figur 3. Visar omr!Jden inom kommunen som utpekats som extra intressanta i 

samband med naturvärdesinventeringar. Svart markering visar läge för 
tilltänkt slamlager. Utdrag ur översiktsplan 2010. 
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Regionala grönkilar 
Den regionala grönstrukturen i Stockholms län utgörs av tio grönkilar med natur-
kultu r- och sociala värden. De inre delarna av kilarna gränsar ofta mot 
bebyggelse. De yttre gränserna följer ofta gränser för riksintressen för natur eller 
kultur. Det aktuella omr~det för att bygga slamlagret p~ ligger strax väster om 
Görvä lnkilen som är en av tio grönkilar som utpekats i den regionala 
utvecklingsplanen för Stockholms län (RUFS), Figur 4. I öster finns även ett 
militä rt övningsomrgde vid Kungsängen. 

Teckenfor1tlaring 
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Figur 4. skyddsvärda omr~den inom Upplands-Bro kommun som utpekats inom 
grönplanen fr&n &r 2008. Svart markering visar läget för tänkt slamlager. 
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6.4 .2 

MKB 

Ekologiskt känsliga vattenområden 
I Upplands-Bro kommuns översiktsplan utpekas ett antal vattenområden i 
kommunen som extra känsliga. Bland dessa vattenområden finns Lejondalssjön 
samt vattenområden främst i de södra kommundelarna. Det dike som kommer att 
ta hand om dagvattnet från det framtida slamlagret hör inte till något av dessa 
utpekade ekologiskt känsliga vattendrag, se Figur 5. 

Figur 5. Ekologiskt känsliga vattenomr/1den i Upplands-Bro kommun. Svart 
markering visar läget för ett tänkt slam lager. Kartan är ett utdrag ur 
kommunens översiktsplan 201 O. 

N 

A 

Käppalaforbundet slamlager l Upplands Bro 

Unr 613K1149265 

12 av 48 



RAMB LL Bilaga D 

7. Nollalternativ 

Nollalternativet innebär att det inte byggs något nytt slamlager om tillstånd till 
detta inte beviljas. Kommande hygleniseringskrav för slammet kommer att bli 
svårare att uppfylla. Det finns fyra olika metoder för att hygienisera slammet. 

• Termfil rötning vid 55 oc i minst 6 timmar för allt slam. 
• Pastörisering vid 70 oc i minst 1 timme 
• Kalkning (bränd och släckt kalk) 
• Långtidslagring under minimum 6 månader (kommande myndighetskrav 

kan komma att Innebära att mellanlagring kommer att behöva ske i upp 
till 12 månader). 

Om inte slamlagret får byggas kommer detta att medföra svårigheter att leva upp 
till kommande myndighetskrav om mellanlagring av slammet. Slammet 
mellanlagras för att det skall kunna hygieniseras och därmed minimera risken för 
spridning av främst patogener så som salmonella. Nu mellanlagras slammet hos 

flera olika entreprenörer. En väsentlig anledning till att Käppalaförbundet avser att 
anlägga ett eget mellanlager är också att man v ill få kontroll över produkten och 
minska kostnaderna för slamhanteringen genom att i slutänden kunna lagra en hel 
årsproduktion på samma ställe. Det finns tekniska alternativ till mellanlagring 
utifrån ett hygieniseringsperspektiv men dessa är kostsamma och slammet 
kommer ändå att behöva mellanlagras då det inte finns avsättning för slammet 
inom jordbruket mer än under främst vår och höst. 

8. Verksamhetens nuvarande utformning och omfattn ing 

8.1 Pågående verksamheter inom fastigheten 

MK6 

I anslutning till det planerade mellanlagret för slam bedriver Jehander AB en 
bergtäkt sedan år 2000. Det finns ti llstånd för att bryta berg fram till och med år 
2028. På platsen för bergtäkten har även Svevia AB ett asfaltsverk uppställt för en 
produktion av ca 40 000 ton asfaltsmassa per år. 

För ytan där det planeras att bedriva lagring av slam finns i dag ti llstånd för Hå bo 
Häradsallmänning att bedriva lagring av trädråvara och flisning. Tillståndet är 
givet från bygg- och miljöavdelningen i Upplands - Bro kommun. Med anledning 
av att tillstgndet gavs med beslut per den 2010-11-09 är skogen redan avverkad 
och marken beredd. Någon flislagring har dock ännu ej kommit till stånd på 
platsen. 
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8.2 Kä ppalaförbundets nuvarande verksamhet 

l~ KB 

Vid förbundets verksamhet i Käppala bedrivs i huvudsak rening av avloppsvatten 
samt därefter utsläpp av det renade avloppsvattnet till Halvkakssundet. 

Behandlingen av vattenfasen vid Käppala beskrivs ej närmre i denna MKB. 

Slam 
Det uppkomna slammet vid Käppalaverket behandlas idag p~ följande sätt: 

Primärslam fr~n försedimenteringen pumpas tillsammans med centrifugerat 
överskottsslam fr~n eftersedimenteringen till de tv~ rötkamrarna. Uppeh~llstiden i 
rötkamrarna är drygt tre veckor lång. 

Det rötade slammet behandlas genom Kemicondprocessen och avvattnas sedan i 
hydraulpressar. Kemicondprocessen g~r ut p~ att slammet surgörs med svavelsyra 
vilket gör att metallsalter som t.ex. järnfosfat löses. Genom tillsats av ett starkt 
oxidationsmedel t. ex. väteperoxid oxideras löst järn till järn (3). Upplösta 
fosfatjoner återställs som järn(3)fosfat som hjälper till vid avvattningen. Den 
starkt oxidativa miljön som bildas hygieniserar även slammet genom avdödning 
av mikroorganismer. Torrsubstanshalten i det s~lunda avvattnade slammet var i 
genomsnitt ca 38 % under 2010. Till avvattningen doseras polymer. Slammet 
mellanlagras därefter och används slutligen i jordbruket samt för sluttäckning av 
avfallsan läggningar och jordtillverkning. Slammet är idag certifierat enligt REVAQ. 

Slammet är organiskt och kan mest liknas vid en mul lhaltig matjord. Slammet har 
en karakteristisk lukt vilket kan orsaka luktproblem. Lukt frisätts främst vid 
omblandning av slammet som sker i samband med transporter och 
efterbehandling . Slammet inneh~ller även en viss fraktion av lättvirvlade fibrer 
som troligen utgörs av pappersfibrer. 

Förbundet planerar att fr~n 2014 upphöra med Kemicondbehandlingen och 
avvattning med hydraulpressar. I stället för pressarna kommer centrifuger för 
avvattning att installeras. Detta innebär en något lägre torrsubstanshalt (TS-halt), 
ca 30 %jämfört med ca 38 %. Därmed kommer r isken för spridning av 
pappersfiber minska väsentligt. Även risken för luktspridning efter lagring kommer 
att minska. 
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9. Verksamhetens f ramtida utformning och omfattning 

9. 1 Planerad ve rksamhet vid Håbo Häradsallmänning 1:1 

MKB 

Käppalaverket producerar ca 20 000 ton slam per år. Förbundet planerar att 
lokalisera ett nytt mellanlager för slam till H åbo Häradsallmänning l : l i Upplands 
Bro kommun där man kommer att söka tillstånd för att lagra upp till 25 000 ton 
slam per år. Slammet skall transporteras till mellanlagret på lastbil vilket är 
samma sätt som transporten i dag sker ti ll de olika användningsområdena. 

Infarts väg 
Som infartsväg från väg 269 kommer samma korsningspunkt med landsvägen att 
användas som Jehanders har för asfaltstillverkningen och bergtäkten. Däremot 
kommer en nyanlagd väg (separat från Jehanders väg) att förbinda slamplattan 
med korsningen, se Figur 6. 

Vägsträckni 
ny infartsväg -------. -- Terminal-~ 

Figur 6. Kartbilden visar det omr~de ''Terminalomd!Jde" som förberetts för 
flislagring tillika slamlagring och dess utbredning i terrängen samt den 
nyanlagda väg (streckat i bl&tt) som förbinder slamplattan med den redan 
existerande korsningen med väg 269. 
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9.2 Mellanlager av slam 

9.2.1 Utfomning 
Mellanlagret kommer att utgöras av en betongplatta med en yta pS 2,066 ha pg 

9.2.1.1 

9.2.1.2 

MKB 

vi lken det kommer att ordnas 10 st separata "celler" för slamupplag där varje cell 
är 1050 m2 • Detta görs för att möjliggöra månadsvis kontroll av slammet samt 
analys och spårbarhet av slammets kvalitet enligt REVAQs certifieringssystem. Två 
"celler" kommer under prövotidsperioden att fyllas med slam medan resterande 
celler kommer att vara tomma. Utformningen är gjord så att slamplattan skall 
kunna fungera oavsett hur stor del som utnyttjas för lagring av slam. 

Mottagningskontroll 
Vid in- respektive utfartskontrollen vägs och registreras inkommande samt 
utgående transporter med slam. 

Teknisk utformning av slamplatta 
Slamplattan kommer att förses med ett duplikat system för lakvatten respektive 
dagvatten för att dessa skall kunna särskiljas. Slamplattan ges en lutning in mot 
mitten av plattan från alla sidor. Detta görs för att skapa ett system med självfalL 
Det vatten som avrinner frSn de olika "cellerna" på slamplattan skall kunna 
separeras och därmed kunna kopplas antingen till dagvattensystemet eller 
lakvattensystemet. På bägge ledningarna närmast förgreningspunkten anläggs en 
markförlagd manuell avstängningsventiL Då cellen är fylld med slam öppnas 
ventilen på lakvattenledningen så att det lakvatten som avrinner från plattan leds 
genom en ränna till en tät uppsamlingsdamm för lakvatten. Då cellen är tom 
stängs ventilen för lakvattenledningen och ventilen till dagvattenledningen öppnas 
istället och dagvattnet leds då istället ti ll dagvattendammen. Dagvattnet från varje 
cell kommer alltså att vara omkopplingsbart mellan rent respektive risk för att det 
ä r förorenat Figur 7. 
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9.2.2 

9.2.2.1 
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Figur 7. Skiss över slamplattans utformning. 

Vattenhantering 

Dagvatten 
Dagvattnet som avrinner från slamplattans tomma del anses inte ha något 
reningsbehov utan bör endast fördröjas i damm för att utjämna flöden innan 
vattnet leds vidare till recipienten. Förd röjningsdammen dimensioneras för ett s
års regn med ett utflöde från dammen satt t ill 4 1/s. Avrinningskoefficienten för 
hårdgjorda ytor sätts till 0,8. Med dessa förutsättningar blir den erfordrade 
fördröjningsvolymen ca 470m3, Qdim= 269 1/s. Fördröjningsdammen antas kunna 
göras ca två meter djup och med släntlutningen 1:2. Längd: bredd förhållande i 
dammen bli r 3 :1. Den dimensionerande faktorn på fördröjningsdammen blir 
regnets varaktighet, vilket ger den största dammvolymen. Ett dämt utlopp 
föreslås vilket kompletteras med en brunn med ett skibord för provtagning av 
utgående vattenkvalitet. 

Diket som avvattnar området kommer med stor säkerhet att hydrauliskt klara 
detta flöde om maximalt 4 1/s. Det vatten som kommer att släppas t ill 
fördröjningsdammen förväntas vara rent dagvatten som inte kräver någon ext ra 
rening . Området avvattnas redan i dag till stora de lar v ia detta dike. Den enda 
skillnaden blir att vattnet fördröjs i en damm istället för den naturliga 
fördröjningen som ske r nu när ytan inte är hårdgjord. 
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Lakvatten 
Det lakvatten som kommer att uppkomma på slamplattan kommer under 
prövotiden att samlas upp i ett slutet system. Från det slutna systemet 
omhändertas lakvatten och slam av slamsugbil eller annan temporär lösning när 
behov finns. Det föreligger osäkerhet kring hur mycket vatten som avrinner från 
slam vid regn vilket ger en osäkerhetsfaktor vid dimensionering av det slutna 
systemet. Här har avrinningskoefficienten för avrinning av lakvatten från slammet 
bestämts till 0,5 vilket grundas på att slammet redan har ett vatteninnehåll på 50-
70 % och slam under lagring på slamplatta generellt sett får en för vatten 
svårgenomtränglig yta. Den erfordrade lagringsvolymen i ett slutet och tätt 
system beräknas till ca 45 m3 då den dimensioneras efter ett regn med en 
återkomsttid på två år. En tät damm utan utlopp föreslås då en brunn inte har den 
lagringskapaciteten som förväntas krävas. Från det slutna systemet finns det även 
en nödbräddning till dagvattendammen. Lämplig avrinningskoefficient för 
lakvatten verifieras efter prövotiden. 

Flödesmätning och provtagning av vattenkvalitet 
Dagvattnet provtas i uppsamlingsbrunnen för dagvatten medan lakvatten provtas i 
uppsamlingsbrunnen för lakvatten. Flödesproportionell provtagning föreslås vilket 
innebär att prover tas i förhållande till det flöde som rinner i ledningen vilket ger 
möjlighet att fånga föroreningar från regnets hela förlopp. Provtagaren är kopplad 
till en flödesmätare och provtagaren tar ut en viss mängd prov vid varje gång som 
en förutbestämd volym vatten har passerat. De många små provtagna mängderna 
slås sedan samman till ett samlingsprov för att spara ana lyskostnader. Eftersom 
ett viktigt syfte med hela försöksprojektet är att ta reda på kvalitet och kvantitet 
av dagvatten samt lakvatten från slamplattan är det nödvändigt att prov tas ut 
och analyseras regelbundet. 

Den valda t ekniska lösningen för provtagning och flödesmätning tillämpas för både 
lakvatten och dagvatten. En byggnad uppförs förslagsvis för att härbärgera 
provtagnings och flödesmätningsutrustningen samt kylskåp och kärl för förvaring 
av prover och styrutrustning. För flödesmätning monteras en låda vid utlopp 
innanför uppsamlingsbrunnen. I och med detta åstadkoms ett rakt överfall. En 
tryckgivare registrerar vattenflödet och denna information lagras. Mätdata 
kommuniceras även ti ll provtagningsenheten som i sin tur suger upp en viss 
vattenmängd via en slang vars ände sitter på enheten och den andra är placerad 
innanför lådan som sitter vid utloppet i brunnen. 
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9.2.4 Framtida omhändertagande av lakvatte n 
Käppalaförbundet kommer att begära att få t illstånd till en prövotid där bästa 
framtida omhändertagande av dag- respektive lakvatten skall studeras. Under de 
första 3 åren kommer man därför bedriva en mycket begränsad verksamhet och 
lagra maximalt 2 000 ton slam per år på slamplattan. Detta görs för att kunna 
studera de faktiska uppkomna mängderna av dag- respektive lakvatten. Det råder 
stor osäkerhet om hur mycket vatten som kommer att avges från slammet då 
slammet som är relativt torrt förmodligen kommer att kunna suga åt sig en del av 
vattnet från ett regn. Under denna prövotid kommer noggrant uppkomna dag- och 
lakvattenmängder att studeras samt vilka halter av olika föroreningar som 
transporteras med detta dag/lakvatten för att kunna planera för det bästa 
omhändertagandet av vattnet vid en fullt utbyggd verksamhet. Även lukt från 
lagringen kommer att följas upp under prövotidsperioden. Den lösning som väljs 
för ett framtida omhändertagande av lakvatten önskar Käppalaförbundet att 
återkomma och redovisa under prövotiden. Prövotiden är avpassad så att 
erfarenhet från lagring av ej Kemicondbehandlat slam kan fås. Produktion av 
sådant slam bedöms kunna påbörjas under år 2014. 

9.3 Avrinningsområde 

MKB 

Det aktuella området avvattnas åt nordväst upp mot Mälaren och sundet mellan 
sigtunafjärden och Håtunaviken. I Figur 8 är Vattendelaren markerad med svarta 
linjer. I kartbilden kan även sträckningen av det skogsdike l bäck som avvattnar 
området upp mot Mäla ren ses. Både ytan som är tilltänkt för slamlagring och den 
nuvarande bergtäkten avvattnas åt detta håll. 
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Figur 8. Karta som visar slamlagrets placering i förMilande till mynningspunkten i 
Mälaren för det dike som avvattnar omr§det. 

I Figur 9 beskrivs avrinningen inom bergtäktens område och den framtida 
avvattningen från slamlagringsytan. Avvattningen av området sker åt norr via ett 
skogsd ike. Vattnet från bergtäkten passerar genom ett område med sankmark 
innan det når dikessystemet. Detta dikessystem passerar skogsmarken och över 
fälten norrut från området och avvattnar dessa. Dikessystemet mynnar i Mälaren 
ca 6 km norr om verksamhetsområdet. 
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'1 
Figur 9. Kartbild som med bl~ pilar illustrerar avvattningen av bergtäktsomr~det 

och det framtida slamlagret. Bilden visar början p~ det skogsdike som 
avvattnar omr~det. 

9.4 Dagvatten recipient 

MKB 

Dagvattnet från dagvattendammen med fördröjning kommer att ledas samma väg 
som den naturliga avrinningen från området nu d.v.s. åt nordväst mot ett 
dikessystem. skogsdiket kommer att hydrauliskt klara det fördröjda 
dagvattenflödet från området om maximalt 4 1/s. Det har inte utförts någon 
kemisk eller ekologisk statusbedömning på diket som avvattnar området. En 
sådan bedömning kommer att kunna utföras inom ramen för egenkontrol len både 
innan slamlagringen påbörjas och sedan utifrån ett kontrollprogram för att 
övervaka vattenkvaliteten i primärrecipienten. Diket mynnar i sundet mellan 
Sigtunafjärden och Håtunaviken, Figur 8. 

Det dagvatten som uppkommer vid Jehanders verksamhet vid bergtäkten släpps 
även det i slutänden ut till detta dike efter en viss fördröjning i två olika 
sedimentationsdammar med oljeavskiljningsanordning samt passage av en 
våtmark/sumpskog, se Figur 1 O. 
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Figur 10. Karta tillhandaMilen av Jehander AB som visar bergtäkten med 
sedimentationsdamma r. Bl~ pilar visar avrinningsriktningen. Svart pil 
visar var diket som avvattnar omr~det börjar. 
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9.5 Recipie ntvärdering av Mälaren 
Då Mälaren kommer att vara slutrecipienten för det dagvatten som bildas vid 
slamlagret har dess status redovisats utifrån vad som anges i den 
statusbedömning som utförts för denna del av Mälaren genom 
vattenmyndighetens försorg och publicerats i VISS (Vatten Information System 
Sverige). 

9.5.1 statusklassificering 

MKB 

Sundet mellan Sigtunafjärden och Håtunaviken i Mälaren ingår i det delområde av 
Mälaren som benämns Ekoln - Skarven i VISS. Det är detta område som är 
slutrecipient för diket som avvattnar bl. a. slamlagringsområdet. I VISS har denna 
del av Mälaren klassificerats enligt miljökvalitetsnormen för vatten som god 
kemisk status och otillfredsställande ekologisk status. Det finns risk att god 
kemisk och ekologisk status inte kan nås till år 2015. Kvalitetskravet har därför 
satts till god ekologisk status till år 2021 istället. Näringsstatusen är kemiskt på 
gränsen mellan god och m~ttlig medan växtplanktonparametrarna indikerar 
m&ttfig status och övergödningsproblem. 
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Miljöpåverkan frän verksamheten 

Buller 

Fö reskri fter 
Vägledande för bedömning av buller från olika verksamheter är i Sverige 
Naturvårdsverkets publikation "Externt industribuller-Allmänna råd SNV RR 
1978:5", från 1978 senast uppdaterad 1983. I publikationen anges riktvärden för 
bulleremissioner som normalt Inte bör överskridas. 

Följande r iktvärden anges för olika typer av bebyggelse och tid på dygnet enligt 
tabell 2.1. Vid fritidsbebyggelse gäller 40 dBA dagtid och 35 dBA kväl lstid och 
nattetid medan det vid permanentbostäder är 50 dBA dagtid respektive 45 dBA 
kvällstid och 40 dBA nattetid. 

Nuvarande förhållanden 
Verksamhetsområdet och de närmaste omgivningarna är idag påverkat av buller 
från den pågående täkt- och massahanteringsverksamheten samt 
asfaltstillverkningen . En ligt utsaga från täktverksamheten kla ras de riktvärden 
som gäller vid den omkringliggande bebyggelsen drygt en km bort med god 
margina l. 

I öster på ett avstånd om ca 4 km ligger ett militärt övningsområde med skjutfält 
som stör de boende vid Långvreten och Näshagen i samband med skjutövningar. 
Söder om det planerade slamlag ret på ett avstånd av drygt en km ligger Ragnsells 
deponi och återvinningsverksamhet vid Högbytorp. 

Sammantaget innebär de oli ka redan existerande verksamheterna i området 
sannolikt en större bullerbelastning än planerad verksamhet. Vid samrådet 
framkom det att det främst var försvarets skjutövningar och delar av 
verksamheten vid bergtäkten som i perioder kunde störa de närboende inom en 
km radie från området som är aktuell t för ett mellanlager för slam. 

Planera d verksamhet 
Det buller som kommer att uppkomma vid den planerade slamplattan utgörs av 
lastmaskinen som lastar slam för uttransport från mellanlagret samt stuvar in 
inkornmande slam för lagring i lagringsfacken. Till detta kommer det bu ller som 
lastbilarna ger upphov till i samband med lastning och lossning samt t ransporter 
till och från verksamheten. Buller från verksamheten ska begränsas så att den 
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ekvivalenta ljudnivån mätt som dBA inte överstiger de riktvärden som anges i 
Naturvårdsverkets al lmänna råd för externt industribuller. Den sammanlagda 
bullern ivån, måste därför bedömas vara mycket måttlig, då inga bullerskapande 
maskiner förekommer 

Topografiskt skydd finns i stort sett i alla riktningar från den planerade 
slamplattan i form av skog och höjdskillnader i den omgivande terrängen. Detta 
innebär att det buller som alstras kommer att mattas av omedelbart i den 
kuperade skogsterräng som omger platsen. Risken för överskridande av 
riktvärden vid närmsta bebyggelse ca l km från det planerade slamlagret bedöms 
som mycket liten. 

Dag- och lakvatten 
Det lakvatten som uppkommer från slamlagringsverksamheten kan innehålla 
förhöjda halter av näringsämnen och BOD. Det kan även innehålla 
oljeföroreningar om det skul le uppstå ett läckage vid någon transport eller 
lastmaskin en. 

Nuvarande förhållanden 
Om r~ det där det är p la n e rat för att etablera slamlagringsverksamheten är idag 
kalavverkat och marken är förberedd för en framtida exploatering. Området 
avvattnas nu genom naturlig infiltration. Avrinningsområdet utgörs av ett 
dikessystem som slutligen mynnar i Sigtuna fjärden i Mälaren, vilken omfattas av 
miljökvalitetsnormer för vatten. 

Planerad verksamhet 
Det har under förstudlen utretts olika alternativ till dag- l 
lakvattenomhändertagande. Det kommer enligt Käppalaförbundets erfarenheter 
inte att uppkomma några större lakvatten mängder då slammet i sig är relativt 
torrt och suger åt sig stora delar av nederbörden. Då det inte finns några 
referensanläggningar att titta på för att kunna dimensionera denna anläggning 
önskar Käppalaförbund et att under en prövotid samla på sig erfarenheter och 
utreda det bästa framtida omhändertagandet av det uppkomna lakvattnet. 

Käppalaförbundet avser därför att under de tre första årens drift av slamplattan 
endast lagra maximalt 2 000 ton slam på en liten del av plattan för att under 
denna period få ett grepp om den volym tak/dagvatten som kommer att 
uppkomma från anläggningen och hur det kemiskt är sammansatt . Från tidigare 
studier har framkommit att det tak/dagvatten som kommer att bildas vid 
slamplattan liknar det från en komposteringsanläggning. Uppföljningar från 
komposteringsanläggningar är få, särskilt analyser av kompostvatten. I denna 
studie har analyser p~ k ompostvatten fr~n Hagby avfallsanläggning (SÖRAB) 
använts som en jämförelse, se Tabell 1. Där redovisas även de förväntade 
halterna i lakvattnet med inkommande halter till ett mindre reningsverk ( < lO 000 
pe) samt medelha lten i ett lakvatten från en Svensk deponi. 
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Tabell l. Förväntade halter angivet i mg/l i dagvattnet fr§n slamplattan (baserat 
p§ Hagby kompostanläggning). Detta jämförs med medelhalter i 
inkommande vatten till ett mindre reningsverk samt medelhalten i ett 
lakvatten fr~n en deponi3• 

Inkommande 
Lakvatten mindre Lakvatten 

Parameter slamde~oni reningsverk från de~oni 

BODs f'T'I;j/1 160 1S9 28 

Tot-N f'T'I;j/1 30 40 378 
Varav NH4 - N f'T'I;j/1 30 28 36S 

Tot-P ~/1 s s 1,3 

Som framgSr av tabellen ovan innehgl ler troligen det lakvatten som uppkommer 
frSn slamlagret ungefär likvärdiga halter av näringsämnen som inkommande 
obehandlat vatten vid ett mindre reningsverk, lägre kväve halter än ett lakvatten 
frSn en avfallsdeponi men högre halter av fosfor och BOD5. 

Föreslagen hantering 

Det dag- och lakvatten som uppkommer pg slamplattan planerar man att avleda 
till rännor i slamplattan vilka är skilda åt mellan de olika cellerna/facken där 
slammet kommer att lagras. Detta görs för att dagvattnet från celler där det för 
tillfället inte sker nSgon slamlagring kommer att vara att betrakta som ett rent 
dagvatten. 

Detta dagvatten kommer att ledas via oljeavski lj are till en fördröjningsdamm med 
ett reglerat utlopp til l närliggande dike som i sin tur efter ca 6 km fggelvägen har 
sitt utlopp i Sigtunafjärden i Mälaren. Dimensionerat utloppsflöde från denna 
damm är satt till ca 4 1/s. Det skogsdike som kommer att bli primärrecipient 
bedöms hydrauliskt kla ra att ta emot detta vatten utan problem. Under de dryga 6 
km som vattendraget/diket löper innan utloppet i Mälaren kommer även en viss 
naturlig rening av dagvattnet att ske. Sigtunafjärden i Mälaren omfattas av 
miljökvalitetsnormer för vatten. Denna hantering av dagvattnet bedöms inte 
pSverka möjligheten att vare sig kemiskt eller ekologiskt uppfylla 
miljökvalitetsnormens intentioner. 

Hanteringen av dagvatten frgn de olika slamfickorna ska enkelt kunna kopplas om 
i där förväntat rent dagvatten från tomma slamfickor leds ut i naturen medan det 
dag-/lakvatten från slamfickor med slam ska kunna ledas till omhändertagande. 

Omhändertagande av lakvattnet från slamfickor med slam i kommer under en 
prövotid att ske genom att detta vatten leds till en tät damm där 

Käppa laförbundet kommer att ta prover på vattnet för att bedöma kvaliteten p3 

3 Eurofins 2012. bygger pä prover från 11 deponier. 
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detta vatten, samt beräkna hur stora volymer som kommer att uppkomma. Detta 
förfarande möjliggör för Käppalaförbundet att utreda hur det slutgiltiga 
omhändertagandet ska ll utföras. Resultatet av detta avses att redovisas Inom 
föreslagen prövotid om tre år. Vattnet i den täta dammen kommer under 
försöksperioden att hämtas med slamsugningsbil eller någon liknande transport 
för att kunna transporteras till ett slutgiltigt säkert omhändertagande. Det 
uppkomna lakvattnet kan om det är konstituerat på rätt sätt i framtiden tänkas 
spridas på åkermark. Ett annat möjligt framtida omhändertagande är överföring 
tillbaka till Käppalaverket 

10.3 Lukt 

10.3.1 

10.3.2 

MKB 

Lagring av slam är inte en luktfri verksamhet utan kräver särskild varsamhet vid 
hantering och lagring. Den främsta luktstörningen uppstår då slammet hanteras 
efter lagring. Den omrörning av slamhögarna som sker innebär att slammet luftas 
och detta ger upphov till en frisättning av lukt. Lukt som sprids vid hantering av 
slammet kan främst minskas genom interna rutiner. Dessa bör omfatta både hur 
hanteringen ska gå till samt hur rengöringen av slamplatta och fordon sköts. 

Nuvarande förhålla nden 
Det lagras i dag inget slam på platsen. Däremot kan redan nu besökare till platsen 
och boende i området l samband med sydvästliga vindar känna en lukt som 
t roligen härrör från Ragnsells verksamhet vid Högbytorp. 

Pla nerad verksamhet 
Käppalaförbundet planerar att lagra upp till 25 000 ton slam på slamplattan i Bro. 
Det är främst vid omrörning i högarna som lukt uppträder från slammet. Vid själva 
lagringen gör nederbörden att det bildas som en hård skorpa på slamhögen som 
skyddar mot frisättning av luktande ämnen. Därmed kommer det att ske 
frisättning av luktande ämnen i slammets närhet särskilt vid förflyttningar av 

slammet såsom vid lastning och lossning. Lossning och inlastning i slam lagrings 
"cellerna" är momentana händelser då den fr isatta lukten försvinner efter att 
arbetsmomentet har slutförts. Vid utlastning då en stor del under en relativt 
begränsad period skall flyttas finns den största risken för en längre pågående 
frisättning av luktande ämnen som kan ge en störning i omgivningen. 
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Hur stor eventuel l luktstörning blir är svårt att förutse. Den dominerande 
vindriktningen i området är sydvästlig och i denna riktning finns det inget 
bostadshus inom l km från slamlagret. Dessutom passeras både kuperad terräng 
och ett skogsområd e på vägen vilket även det skyddar mot spridningen av 
luktande ämnen då den virvlande luftrörelse som sker i denna typ av terräng 
dispergerar luktämnena. 

Konsekvenser 
Slamlagret kommer att konstrueras som ett öppet lager precis som alla andra 
slamlager konstrueras då det är ett förhållande vis stort avstånd till närmaste 
bostadsfastighet. Under de första åren, för vilka man söker prövotidsvillkor, 
kommer det att ske en utvecklingsverksamhet av en framtida 
slamhanteringsmetod där även lukt ingår som en parameter att utvärdera 
tillsammans med bl.a. hanteringen av lakvatten. 

Möjliga metoder för luktbegränsning kan bland annat vara olika former av 
övertäckning i form av presenning eller kanske någon slags överbyggnad. 
Eventuellt skulle barktäckning eller täckning med annat material kunna användas 
för att få ett skyddande "skal" som hindrar vinden tillträde samtidigt som det är 
genomsläppligt för ev. gaser. Barktäckning kan även fungera som ett sk biofilter 

och rena bort lukten frgn slammet. 

Landskapsplanering runt slamlagret kan även det ge upphov till luktreduktion då 
växtligheten kan dispergera lukt och sänka vindhastigheten över slamlagret så att 
ev. luktolägenhet minskas. 

Käppalaförbundet är medvetet om att omrörning av slamhögarna kan ge upphov 
till frisättning av lukt till omgivningen. 

Käppalaförbundet kommer att ha beredskap för att motverka luktspridning från 
verksamheten inom området. Till att börja med kommer man under 
försöksperioden att lagra en liten volym slam och skulle det visa sig att det 
uppstår luktstörning från verksamheten kommer utifrån ovanstående exempel ett 
lämpligt luktskydd att utredas, projekteras och användas i verksamheten. 
Dessutom kan slammet avlägsnas från platsen under tiden utredningen pågår om 
det uppstår allvarliga problem av lukten. 

Det problematiska med lukt är att det inte är faktiskt mätbart på liknande sätt 
som t.ex. buller eller utsläpp til l luft eller vatten. Lukt är istället något som 
upplevs och är väldigt individuellt vi lket inte minst det genomförda samrådet 
visade. Där angav vissa fastighetsägare att de var störda av lukt från 
Högbytorpsanläggningen medan andra fastighetsägare inte upplevde någon 
störning över huvud taget. Förbundet räknar med att då Kemicondbehandlingen 
upphör minskar luktexponeringen från lagrat slam 
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10.3.4 
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Vindriktning i området 
Vindhastigheten och vindriktningen har en stor betydelse för spridningen av 
luktande ämnen samt eventuella lättvirvlade fibrer från slamlagret. Utifrån de 
meteorologiska data som finns för området är de noggrannaste mätningarna 
reg istrerade vid Arlanda som ligger ca 17 km ost nordost om det planerade 
slamlagret Om man tittar på den vind registrering som där gjordes för perioden 
2001 till mars 2012 med dagliga observationer så framkommer det att den 
dominerande vindriktningen är vindar från väst sydväst t ill sydväst och syd, se 
Figur 11. 

\'. ~ •• • 1 • • • • 

• r 

r: .:.. 

Figur 11. Detta är ett utdrag ur Windfinder och bygger p!J statistik fr!Jn dagliga 
observationer mellan 2001 och mars 2012 vid stockho/m Arlanda 
flygplats. 

Dessa observationer stämmer i merparten av fallen troligen mycket väl överrens 
med den förhärskande vindriktningen vid platsen för det planerade slamlagret i 
Upplands-Bro. 

Om vi lägger v indriktningskartan ovanpå en karta för området så framgår det at t 
de sydliga till väst-sydvästliga vindar som är dominerande i området kommer att 
föra eventuel l lukt från slamlagret mot de fastigheter som utgjort en större del av 
samrådskretsen. Den dominerande väst sydvästliga vinden i området innebär att 
det är främst fastigheterna i Långvreten som ligger direkt i vindriktningen störst 
del av året. Avståndet från slamlagret till den närmsta fastigheten i Långvreten är 
ca 1,7 km vilket är ett ur luktperspektiv förhållandevis långt avstånd, se Figur 12. 
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Figur 12. Visar den dominerande vindriktningen (vilket Mil vinden b/fiser frfin) och 
vilka fastigheterjbostadsomr&den som främst riskerar att ligga i 
vindriktningen under den största delen av &ret. 

Mellan samtliga omkring liggande fastigheter och det planerade slamlagret bestgr 
terrängen av en kuperad skogsmark vilket dels kommer att bromsa vindens 
hastighet i omrgdet och även över slamlagret och dels dispergera eventuell lukt 
som tidvis kan spridas frgn slamlagret. Då avståndet till omkringliggande 
fast igheter är långt och slamlagrets omgivning utgörs av skogsmark så är risken 
för spridning av lätt virvlade fibrer från slamhögarna t ill omgivande bebyggelse 
mycket liten. 
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Trafik 

Nuvarande förhållande 
Den väg som används för de flesta transporter i omr3det är väg 269 från Bro 
tätort vid E18 och norrut. De flesta transporter till Ragnsells anläggning vid 
Högbytarp och till den verksamhet Jehander AB driver vid Bro bergtäkt kommer 
fr3n E18 och fortsätter inte norr om de bägge verksamhetsomr3dena . En 
indikation p3 detta vilket även visas genom de trafikmätningar som har utförts 
under 3r 200S respektiver 2009 genom Trafikverkets försorg är att mängden 
lastbilar per dygn norr om dessa verksamheter är hälften s3 m3nga som söder om 
dessa. En mätpunkt var placerad strax norr om Bro tätort (nr l) och den andra 
var placerad ca S km norr där om (nr 2) och därmed norr om de bägge 
verksamhetsomr3dena, se Figur 13. 

Figur 13. Karta som visar placeringen för Trafikverkets mätpunkter längs denna 
del av väg 269. Kartan är ett utdrag fr!m g is. vv.se. 

Av de trafikmätningar som utförts i området sker den största delen av trafiken 
mellan Bro tätort och verksamheterna samt bostäderna i omr3det. Vid 
mätpunkten ca S km fr3n väg E18 har främst 3rsmedeldygnstrafiken med lastbil 
mer än halverats och därmed avtagit avsevärt jämfört med mätplatsen vid Bro 
tätort. Även den övriga trafiken visar en liknande minskning mellan mätplatserna. 
Trafikmätningen på platsen har inte tagit hänsyn till trafikens riktning, se Tabell 2. 
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Tabell 2. Sammanställning av trafikmätningar utförda av Trafikverket längs väg 
269. Siffrorna i tabellen anges som fi.DT. 

Plats Samtliga fordon Lastbilar 
År2005 År 2009 År2005 År 2009 

1 3970 4200 600 700 
2 2610 2610 240 250 

s tannar i området 1360 1590 360 450 

Som framgår av tabellen sker merparten av transporterna med lastbil redan i dag 
till verksamheterna i området inom 5 km avstånd från E18. sträckan mellan E18 
och verksamheterna i området är redan nu den del av väg 269 som har både 
störst total trafik men även störst andel av lastbilstrafik. 

Planerad verksamhet 
Då Käppalaförbundet efter prövotiden kommer att utnyttja mellanlagret för slam 
fullt ut kommer det att ske ca två leveranser av slam ti ll lagret per dygn. 
Transporterna mellan Käppalaverket på Lidingö och slamlagret kommer att ske 
med lastbil. Transporterna kommer att gå på väg E18 t ill Bro tätort och därefter 
på väg 269 ca 3,5 km norrut til l mellanlagret. 

Utlastning från lagret kommer att ske kampanjvis och då företrädesvis på hösten i 
augusti och september. Detta kommer lokalt att öka antalet uttransporter. 
Förbundet har som en v iktig del i sitt val av placering funnit att stora delar av 
slammet kommer att avsättas lokalt genom att bl.a. bönder i området hämtar 
slammet direkt vid lagret. 

Under prövotiden kommer även lakvattnet troligen att hämtas med 
slamsugningsfordon. Frekvensen på dessa transporter är svår att förutsäga då det 
beror på hur mycket lakvatten som bildas och utefter hur mycket nederbörd det 
blir under prövotidsperioden. Efter denna period kommer det att utvärderas hur 
lakvattnet skall tas omhand . Transport med slamsugningsbil kommer t roligen inte 
att bli en permanentlösning. 
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Konse kvenser 
Trafiken på väg 269 kommer att öka vid anläggandet av ett mellanlager för slam i 
Upplands-Bro. Det är främst lastbilstransporter med slam till och från lagret som 
kommer att stå för ökningen. Det kommer att handla om upp t il l två 
lastbilstransporter per dygn vilket innebär totalt fyra fordonsrörelser per dygn 
längs denna sträcka av väg 269. Under den första tiden då bara ca 20 % av 
slamlagringsytan kommer att utnyttjas för teknikutveckling kommer det bara att 
sporadiskt transporteras slam till lagret. 

Det andra momentet som kommer att generera fordonsrörelser är i samband med 
utlastningen av slam som sker kampanjvis under hösten i augusti och september. 
En målsättning är att det mesta slammet skall kunna avsättas lokalt och 
därigenom kunna hämtas vid lagret med traktor av bönderna själva. Det kommer 
säkert även ske en viss uttransport med hjälp av lastbil men frekvensen på dessa 
transporter är svår att ange. 

Käppalaförbundet kommer inte att ha någon personal stationerad vid slamlagret 
däremot kommer det att behöva ske tillsyn och in- och utlastningar. Om inte en 
stor del av detta arbete kan skötas av personal vid närliggande verksamheter 
kommer dessa moment att ombesörjas av personal från Käppalaförbundet. Resor 
för personalen mellan Käppalaförbundets anläggning på Lidingö och slamlagret 
kommer at t ske med personbil. Frekvensen av dessa resor är inte fastställd då det 
inte är helt klart hur driften av slamlagret kommer att skötas. 

Väg 269 från Bro tätort trafikeras av ca 700 lastbilar varje dygn enligt den 
trafikmätning som senast utfördes år 2009. Vid denna mätpunkt var det något fler 
lastbilar som färdades norrut än söderut. Det visar ändå att de flesta t ransporter 
stannar lokalt vid Ragnsells i Högbytarp eller Jehander AB i Bro. De tillkommande 
transporterna med lastbil med anledning av mellanlagringen av slam utgör en 
andel som är mindre än l % av det tot ala antalet tunga transporter per dygn 
längs denna vägsträcka och har därför betydligt m indre påverkan totalt sett än 
transporterna till Ragnsells Högbytarp anläggning respektive Jehanders bergtäkt. 
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11. Alternativa platser för lokalisering 

11.1 Bakgrund 
En av Käppalaförbundets uppgifter enligt riksdagens miljömål är att återföra 
avloppsvattnets näringsämnen t ill jord- och skogsbruk. En stor del av 
näringsämnena finns i det slam som bildas vid reningsverket. Käppalaförbundet 
har redan i dag avta l med en lantbrukare där man gått in och delvis finansierat 
slamplattan. Denna slamplatta finns söder om Stockholm i Taxinge. Här kan 
förbundet lagra upp till 3000 ton slam/år. Resterande del av slammet körs nu till 
bl. a. Högbytarp där det används t ill täckning av deponin. Resterande mängd slam 
tas för närvarande hand om av Biototal respektive Econova. 

11.2 Kriterier vid val av plats för ett nytt mellanlager 
Käppalaförbundet har under flera år sökt efter en lämplig plats för ett slamlager. 
Då en framtida plat s för ett slam lager måste uppfylla ett flertal krav för att 
överhuvudtaget komma ifråga för utvärdering är detta en mycket svår och 
krävande process. Käppalaförbundet har ställt upp ett antal kriterier som är av 
stor vikt för att hitta en lämplig plats för ett framtida slamlager. 

Logistik, det ska ligga inom förbundets upptagningsområde med ett avstånd från 
Käppalaverket på högst 50 km och i närhet till avsättningsmöj ligheter som t ex 
lämpliga jordbruk där slammet kan användas som gödselmedel. Det ska också 
finnas bra framkomlighet för de stora och tunga lastbilar som används för 
transporterna av slam till och från lagret. 

Miljö, det ska ligga så långt från närboende som möj ligt så att eventuellt buller 
och lukt inte stör. Det ska gå att samla upp och behandla uppkommet lakvatten 
inom eller nära området. 

Areal, en årsproduktion av slam ska ll rymmas i lagret. 

11.3 Ut redda lokaliseringsalternativ 

f1KB 

Det har utretts flera olika möjliga platser för ett nytt mellanlager för slam men alla 
platser utom fyra har inte uppfyllt de mest grundläggande kriterierna som stä ll ts 
upp av Käppalaförbundet De fyra platser som har utretts v idare är Taxinge, 
Upplands-Bro, Vallentuna samt en samlokalisering med Stockholm vatten AB vid 
Valsta se Figur 14. I efterföljande text redogörs för de olika alternativen. 
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Undersökt plats för 

slamlager i Vallentuna 

Figur 14. Karta som visar de olika lokaliserings alternativ som utretts. 

Förbundet skulle sannolikt även ha möjlighet att lagra slam på Häradsuddens 
återvinningsanläggning i Norrköping men det har inte gjorts någon noggrannare 
utredning av detta alternativ då avståndet dit, 200 km, bedöms som alltför långt. 

Alternativet med en samlokalisering med Stockholm Vatten AB vid deras lager vid 
Valsta föll i ett tidigt skede bort som ett möjligt alternativ. Detta då det inte har 
gått att nå en överenskommelse med Stockholm Vatten AB i denna fråga. Detta 
beror främst på att Stockholm Vatten AB inte har plats vid slamlagret i Valsta för 
Käppalaförbundets slam. Därmed föll denna möjliga samlokalisering på dessa 
grunder. 
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Vallentuna 
En loka lisering i närhet en av Husa gård i Vallentuna kommun norr om Stockholm 
har också utretts. 

Omgivningsbeskrivning 
Platsen ligger i närheten av Husa gård i Vallentuna kommun. Närmaste samhälle 
med ett flertal samlade fastigheter finns vid Karby, se Figur 15. 

' 
L ,.(!holrnen 

\ 

'• 

Va'lcntuna r :w 

Figur 15. Karta som visar platsen för tänkt slamlager i Vallentuna kommun. Kar tan 
är ett utdrag ur Google maps. 

Omgivning en vid p latsen bestå r av delvis skogsmark och delvis öppen mark under 
igenväxn ing. I platsens närhet finns det åkermark där en eventuell avsättning av 
slammet skulle kunna vara möjlig. På platsen finns det även en större grop som 
måste hanteras vid en framtida byggnation på denna yta, se Figur 16. 
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Figur 16. Bild över tilltänkt slamlagringsyta f Val/entuna. 

Till platsen tar man sig från Lidingö via väg E18 och därefter väg 280. Platsen 
ligger ganska långt från närmsta allmänna väg . Sista biten fram till platsen består 
vägnätet av smala grusvägar med en standard som i dag Inte uppfyller de krav p3 
standard som krävs för tunga slamtransporter. Avståndet från Käppalaverket är ca 
45 km. 

Hinder för slamlagring 
De hinder som framkom vid utredningen av denna plats var: 

• Närhet till bostäder, Det ligger en sommarstuga mindre än 300 m och en 
bondgård m indre än 500 m från den ti lltänkta slamlagringsytan. 

• Att ytan var mindre lämplig då den bestod av större höjdskillnader och 
även en djup cirkelformad grop. 

• Att området var svårtillgäng ligt med lastbil då det var ganska långt in i 
skogen. Vägen genom skogen bestod av en smal grusväg som kräver 
omfattande ombyggnad för att möjliggöra större lastbilstransporter. 

• Omhändertagande av lakvatten då det är långt till närmsta 
anslutningspunkt om man vill kunna återföra lakvattnet t ill reningsverket. 

• Att det är långt till närmsta öppna dagvattenrecipient. 
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I Taxinge söder om Stockholm har Käppa laförbundet redan ett litet lokalt 
slamlager genom avtal med arrendatorn av Taxing e gods. 

Omgivningsbeskrivning 
Idag har Käppalaförbundet tvS lager gemensamt med Taxinge gSrd, Nykvarns 
kommun. Dessa lager rymmer tillsammans ca 3000 ton slam. Lagren anlad es för 
cirka fyra år sedan. En karta som visar den utredda lokaliseringen i Taxing e kan 
ses i Figur 17 och delar av ett av slamlagren kan ses i Figur 18. 

·•. 
Figur 17. Karta som visar lokaliseringen (röd markering) av utvärderad 

slamlagringsyta i Taxinge. 
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Figur 18. Visar ett foto p§ hur slamlagringsytan ser ut vid Taxinge. Lakvattnet p§ 
bilden sprids p§ lantbrukarens mark. 

Lagret är placerat pg godsets mark. Lagret ligger pg ett avstånd av ca 500 m från 
slottet som bl.a. fungerar som konferensanläggning. Runt stora delar av detta 
lager finns en skogsskärm. Det lakvatten som bildas vid detta lager tar 
lantbrukaren hand om och sprider på sina åkrar. 

Hinder för slamlagring 
De hinder som framkom vid utredningen av denna plats var att: 

• Det finns inte plats för att anlägga ett större slamlager inom detta område 
då detta skulle innebära att befintligt skogsområde skulle behöva röjas. 

• Vid detta lager är inte tillfartsvägarna lämpliga för större transportfordon 
vi lket innebär att yt terligare belastning av vägnätet inte är att 
rekommendera. 

• Det stora besöksantalet till slottet under delar av året genererar trafik på 
vägarna vilket också bidrar t ill att göra ytterligare slamlagring och 
slamtransporter olämpligt. 

• Det inte finns avsättning för större slammängder i närheten av detta lager 
vilket skulle innebära fler och längre transporter vid uttransport frgn 
lagret. 

Detta lager kommer även fortsättningsvis att användas för att lagra upp till 
3000 ton slam per år även efter en eventuell byggnation av ett nytt 
mellanlager. Vid detta lager har det inte förekommit några klagomål på lukt 
från besökare till slottet ca 500 m från slamlagret. 
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11.6 Upplands-Bro 
En plats inom Håbo Häradsallmänning i Upplands-Bro kommun har också utretts. 

11.6.1 

MKB 

Platsen ligger ca 3,5 km norr om Bro tätort. 

Omgivningsbeskriv ning 
Platsen ligger ca 100 m från väg 269 som går genom området. Avståndet från 
Käppa laförbundet på Lidingö är ca 40 km. Området ligger angränsande ti ll en 
bergtäkt som drivs av Jehander AB och har til lstånd till bergbrytning till och med 
år 2028. Vid den tilltänkta ytan är marken beredd då platsen tidigare varit aktuell 
för flislagring som det även från Upplands-Bro kommun gavs tillstånd för år 2010. 
Omgivningen bestå r förutom bergtäkten och vägen av kuperad skogsmark. 
Närmaste bostadfastighet finns på ca 1 km avstånd åt nord ost, se Figur 19 och 
Figur 20. 

Figur 19. Karta som visar lokaliseringen (röd markering) av utvärderad 
slamlagringsyta i Upplands-Bro kommun. 
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Figur 20. Visar foto över det tilltänkta omr.Ydet för slamlagring i Upplands-Bro 
kommun. 

Hinder för slamlagring 
De hinder som framkom vid utredningen av denna plats var: 

• Om det skulle upplevas som ett problem av personalen vid bergtäkten. 
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11.7 slutgiltigt val av plats 

11.7.1 

MKB 

I Tabell 3 nedan sammanfattas lokaliseringsutredningen för de olika platserna som 
uppfyll t Käppalaförbundets kriterier. Dessutom anges de nackdelar med respektive 
plats som framkommit under den noggrannare utredningen. 

Tabell 3. Sammanfattning av lokaliseringsutredningen 

Plats U ppfyller Hinder för slamlagring 
förbu ndets kriterie r 

Vallentuna Ja • Närhet ti ll bostäder 

• större höjdskillnader på ytan 

• Svårti llgängligt med lastbil 

• Omhändertagande av lakvatten 
Taxinge Ja • Platsbrist 

• Belastning på vägnät 

• Avsättning av slam i närheten 
Upplands-Bro Ja • Eventuell störning för bergtäktens 

personal 

Fördelar m ed slutgiltigt v ald platsplats 
Förbundet har funnit att platsen uppfyller de kriterier som förbundet ställt upp för 
en plats som är lämplig för slamlagring. Det var även den plats där minst hinder 
framkom vid den vidare utredningen. Det är ca l km från närmsta bostäder och 
marken är redan förberedd för denna typ av verksamhet. Tillstånd finns för 
flishantering men som inte utnyttjats. Inti ll finns annan störande verksamhet, en 
bergtäkt. Inte så långt från platsen finns en stor avfa llsanläggning, Högbytorp. 
Lakvatten kan samlas upp och vid behov renas för att släppas ut i en bäck som 
mynnar i Mä laren alternativt överföras ti ll det kommunala nätet beläget på drygt l 
km avstånd vid Högbytorp. Området är omgärdat av skog utom från ett håll där 
bergtäkten är loka liserad. Tillgänglig yta är ca 2 ha men kan utökas med 
ytterligare l ha. Här ryms en årsproduktion slam. Man har ett avtal med 
markägaren, som också är lantbrukare, t ill nu föreslagen plats om spridning av 
slam från Käppalaverket på dennes åkrar. Käppalaförbundet för även diskussioner 
med flerlantbrukare i Upp lands-Bro kommun om framtida leveranser av slam. En 
förutsättning för dessa slamleverenser är att lantbrukarna själva kan hämta 
hygieniserat slam i närheten av sina gårdar. Avståndet från Käppalaverket är ca 
40 km. 
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1 2. Miljökva litetsnorm er 

Bestämmelserna om miljökvalitetsnormer infördes i samband med att miljöbalken 
t rädde i kraft den l januari 1999. De meddelas av regeringen. De beskrivs 
närmare i m iljöbalkens S:e kapitel. Miljökvalitetsnormerna infördes för att komma 
till rätta med miljöpåverkan från diffusa utsläppskällor som till exempel trafik och 
jordbruk. Utgångspunkten för en norm är kunskapen om vad människan och 
naturen tål. Normerna kan även ses som styrmedel för att på sikt nå 
mi ljökvalitetsmålen. De flesta av miljökvalitetsnormerna baseras på krav i olika 
direktiv inom EU. 

Idag finns det miljökvalitetsnormer för: 

• föroreningar i utomhusluft (SFS 2001: 527) 
• olika kemiska föreningar i fisk- och musselvatten (SFS 2001:554) 
• olika parametrar i vattenförekomster (SFS 2004: 660) 
• omgivningsbuller (SFS 2004:675). 

Några av dessa normer är til l vissa delar t illämpliga för Käppalaförbundets 
mellanlagring av slam i Upplands Bro kommun. 

12.1 Miljökvalitetsnormer för utomhusluft 
Dessa normer är främst tillämpliga i tätorter och berör inte mellanlagring av slam . 

12.2 Miljökvalitetsnormer för vatte n 

MKB 

Miljökvalitetsnormen för vatten baseras på vattnets status idag samt en 
bedömning om vattnet är konstgjort, kraftigt modifierat eller om undantag skall 
tillämpas. statusen bedöms i sin tur med hjälp av ett antal biologiska, kemiska 
och hydramorfologiska parametrar. 

Mälaren där dagvattendiket från slamlagret slutligen mynnar omfattas av 
miljökvalitetsnormer för vatten samt miljökvalitetsnormer för fisk- och 
musselvatten. Mälaren och delen Ekoln-skarven där sigtunafjärden ingår som 
diket som avvattnar slamlagret mynnar vid bedöms ha otillfredsställande 
ekologisk status respektive god kem isk status enligt miljökvalitetsnormen. 
Miljöproblemen för denna del av Mälaren består främst av övergödning. 
Miljökvalitetsnormerna för denna del av Mälaren har satts till god ekologisk status 
med tidsfrist till år 2021 respektive god kemisk status med tidsfrist till år 2015. 
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Utsläppet av dagvatten efter fördröjning inom anläggningen till skogsdiket bedöms 
inte påverka förutsättningarna att nå god ekologisk status och bibehålla god 
kemisk status i denna del av Mälaren och därmed uppfylla intentionerna med 
mi ljökvalitetsnormen. 

12.3 Omgivningsbuller 

MKB 

Miljökvalitetsnormen syftar till att samordna bullerarbetet inom EU genom 
gemensamma bullermått, gemensamma kartläggnings- och bedömningsmetoder, 
information till allmänheten och fastställda handlingsplaner. Buller skall kartläggas 
och genom åtgärdsprogram skall det strävas efter att omgivningsbuller int e skall 
medföra skadliga effekter på människors hälsa. 

Mellanlagringen av slam påverkas inte av denna miljökvalitetsnorm då 
verksamheten inte kommer att bu ll ra på ett sätt att det skapar ohälsa för 
kr ingboende. Detta kommer även att säkerstä llas genom att bul ler från 
verksamheten begränsas så att den ekvivalenta ljudnivån mätt som dBA inte 
överstiger de riktvärden som anges i Naturvårdsverkets allmänna råd "Riktlinjer 
för externt industribu ller, tabell 2.1" (SNV RR 1988:5 rev 1983). 
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13. Miljömäl 

MKB 

I april 1999 antog riksdagen mål för miljökvaliteten inom 15 områden. De 
ursprungliga målen har därefter utökats med ytterligare ett, "Ett r ikt växt- och 
djur liv". Målen beskriver den kva litet och det tillstånd för Sveriges miljö, natur
och kulturresurser som är ekologiskt hållbara på lång sikt. Regeringen har inrättat 
ett miljömålsråd som ansvarar för uppföljning av miljökvalitetsmålen. 

Miljökvalitetsmålen syftar till att: 
• främja människors hälsa 
• värna den biologiska mångfalden och naturmiljön 
• ta till vara kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena 
• bevara ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga 

trygga en god hushållning med naturresurserna 

De nationella miljökvalitetsmålen med t illhörande delmål har brutits ner och 
konkretiserats till miljömål för Stockholms län . De beslutades den 19 maj 2006. 
Till detta kommer de lokala miljömålen i Upplands-Bro kommun som framgår av 
den miljöplan som antogs av fullmäkt ige i oktober år 2010. Här konkretiseras 
kommunens lokala miljömål från år 2010 till år 2030. 
I det följande kommenteras de 16 mi ljömålen och deras relevans till plattan för 
mellanlagring av slam i Upplands-Bro, med hänsyn till de nationella, regionala och 
lokala miljömålen: 

Miljömål l Relevans för s lamlagringen 
Mil jökvalitetsmål 

1 Begränsad Utsläpp av koldioxid sker i samband med transporter av 
klimatpåverkan slam samt lastning och lossning. Klimatpåverkan 

minskas genom att mellanlagring och slutanvändning av 
slammet hålls inom relativt kort avstånd från 
Käppa laförbundet på Lidingö . 

2 Frisk luft så vitt känt kommer inga gränsvärden för frisk luft att 
överskridas vid slamlagret. Påverkan på luften sker 
främst vid transporter t ill respektive från slam lagret som 
medför utsläpp av bl.a . kväveoxider och partiklar. 
Genom att köra fulla transporter så att antalet kan hållas 
nere minskas påverkan i största möjliga mån. 

3 Bara naturlig Utsläpp av kväveoxider från transporter till och frän 
försurning slamlagret innebär att Käppalaförbundets slamlager 

bidrar till en fortsatt försurning. Att undvika onödiga 
transporter är viktigt i sammanhanget. Påverkan i det 
stora hela från dessa utsläpp är dock mycket marginell. 
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4 Giftfri miljö 

5 Skyddande 
ozonskikt 

6 Säker 
strålmlljö 
7 Ingen 
övergödning 

8 Levande sjöar 
och vattendrag 
9 Grundvatten 
av god kvalitet 
10 Hav i balans 
samt levande 
kust och 
skärgård 
11 Myllrande 
våtmarker 

12 Levande 
skogar 

13 Ett rikt 
odl ingslandskap 

14 storslagen 
fjällmiljö 

15 God bebyggd 
m iljö 

16 Ett rikt växt-
och djurliv 

MKB 
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Slammet som kommer att mellanlagras innehåller halter 
av tungmetaller som ligger under de gränsvärden som 
krävs för spridning på åkermark för alla parametrar. 
Utsläpp från anläggningen sker endast av rent 
dagvatten. De kemikalier VU använder för processen och 
konditionering av slammet är godkända och har 

granskats och jämförts med alternativa produkter. 

Miljömalet är Inte relevant då inget utsläpp av 
ozonnedbrytande ämnen kommer att ske . 

Miljömålet är ej relevant för planerad verksamhet 

Den nya verksamheten bidrar inte till att påverka 
övergödningen. Utsläpp kommer endast ske av 
dagvatten. Övrigt vatten kommer att tas omhand. Att 
återföra slam som växtnäring minskar behovet av 
konstgödning och ger istället återföring av näring i det 
naturliga kretsloppet vilket bidrar till uppfyllandet av 
miljömålet. 

Miljömålet påverkas inte av planerad verksamhet. 

Verksamheten har ingen påverkan på miljömålet 

Verksamheten har ingen påverkan på miljömålet. 

Sumpskogen vid det planerade slamlagret är redan 
påverkad av verksamheten vid bergtäkten. Någon 
ytterligare påverkan kommer inte att ske i samband med 
slam lagringen. 

Miljömålet är inte relevant för Käppalaförbundets 
slamlag ring. 

Miljömålet är inte relevant för Käppalaförbundets 
slamlag ring. 

Miljömålet är inte relevant för Käppa laförbundets 
slamlag ring. 

Slamlagringen kan under delar av året medföra lukt. Det 
är långt t ill närmsta bostad varför detta inte borde vara 

ett problem. Skul le luktstörning uppstå finns det 
beredskap för att hantera detta. Bul ler ifrån 

verksamheten kommer inte bli av en sådan omfattning 
att det kommer att kunna påverka miljömålet. 

Slamlagringen möjliggör att näring på ett naturligare sätt 

kan återföras i kretsloppet v ilket bidrar til l att milj ömålet 
kan nås. 
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14. Miljöbalkens allmänna hänsynsregler 

14.1 Kunskapskravet 
Käppa laförbundet bildades år 1957 och har drivit Käppala avloppsreningsverk 
sedan år 1969 och har under denna tid skaffat sig kunskap och erfarenheter som 
krävs för att kunna bedöma den miljöpåverkan som verksamheten vid verket och 

den därtill kopplade slamhanteringen kan ge upphov till. Förbundet har vidare på 
eget initiativ anslutit sig till både certifieringssystemet REVAQ och 150 14 001. 
REVAQ certifieringen syftar ti ll att säkerställa att närings- och mullämnen i 

slammet på bästa sätt kan återföras ti ll jordbruksmarken. Personalen utbildas 
därför kontinuerl igt för att de ska på ett ändamålsenligt sätt kunna hantera olika 
driftsituationer och möjliggöra en bra hantering av slammet. Därtil l ställs krav på 

de entreprenörer som transportera r slammet från Käppalaverket och mellanlagrar 
detta, att de följer riktlinjerna för REVAQ. 

14.2 Förs iktighetskravet och kravet på bästa teknik 
Mellanlagringen av slam på det sätt som ovan har beskrivits är i sig en åtgärd som 
syftar till att skydda människors hälsa och miljön från de negativa effekter som 
kan uppkomma vid lagring av slam. Käppalaförbundet kommer dessutom under 
en inledande period om tre år att pröva olika tekniker för lagring och hantering av 

slam för att därmed minimera inverkan från ovidkommande vatten eller påverkan 
av djur och fåglar. De ~tgä rder för hanter ing av slammet som dels bedrivs vid 
Käppalaverket, dels kommer att bedrivas vid mellanlagret har lett till att 

verksamheten idag bedrivs med bästa teknik enligt 2 kap. 3 § miljöbalken till 
kostnader som får anses rimliga enl igt 2 kap. 7 § miljöbalken. Även den planerade 
mellanlagringen kommer att uppfylla dessa krav. 

14.3 Hushållnings- och kretsloppskravet 
Sökt verksamhet vid H~ bo Häradsallmänning 1: 1 möjliggör att slammet från 
Käppalaverket kan hanteras för att närings- och mullämnen skall kunna återföras 

till jordbruksmark och därmed sluta kretsloppet. Verksamheten bidrar genom 
denna återföring av när ingsämnen till en god hushållning av naturresurser. 

14.4 Produktvalskravet 

MKB 

Vid val av nya kemikalier beaktas kemikaliernas farlighet. Ingen av de kemikalier 

som avses att används vid mellanlagret för slam finns upptagen som 
riskminsknings- eller utfasningsämne i Kemikalieinspektionens prioriteringsguide 

(PRIO). 
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14.5 Lokaliseringskravet 

MKB 

Det har utförts en lokaliserlngsutredning.Verksamheten är lokaliserad till ett 
omrgde som är bedömt som lämpligt ur alla möjliga synvinklar och i omrgdet finns 
redan en bergtäkt och en avfallsanläggning. Området omfattas inte av nggra 
riksintressen enligt 3 eller 4 kap i m iljöbalken. 
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AVTAL OM ANLÄGGNINGsARRENDE 

Denna dag har följande avtal ("Avtal") ingåtts mellan 
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lJIPtiMDS.lllO KOlMil 
8g-0Ctl rniiJ&1flmden 

2013 -01- 2 2 

Dnr /1 / Of6 ( 

Käppalaförbundet, organisationsnummer 222000-0117, med adress Södra 
Kungsvägen 315, 181 63 Lidingö ("Käppalaförbundct") 

och 

Håbo Häradsallmänning, organisationsnuminer 817000- l 088, med adress Aske gård, 
197 92 Bro ("Jordägaren") 

l Al<tuell fastighet 

1.1 J ordägaren äger fastigheten H åbo Häradsallmänning l: 1 i Upplands-Bro kommun, 
under pågående ombildning genom lantmäteriforrättning till samfällighet, i det 
följande kallad "Fastigheten". Se Bilaga 2 for styrkande av att undertecknande part 
avseende Jordägaren har behörighet att ingå avtal for samfällighetens räkning. 

2 Arrendestället och omfattning 

2.1 Arrendestället utgörs av ett område av Fastigheten med en beräknad areal om cirka 2 
ha, som markerats med röd fårg på kartan, se Bilaga l ("Arrendestället''). Området 
har inte gemensamt mätts upp infor detta avtals tecknande. Eventuella avvikelser 
från den angivna ytan skall inte medförajustering av arrendeagiften. 

3 Upplåtelse 

3.1 Jordägaren upplåter härmed Arrendestället till Käppalaförbundet på de 
villkor som anges i detta Avtal. 

3.2 Jordägaren garanterar att bildandet av samfållighet inte kommer påverka detta 
Avtals giltighet, liksom att de stadgar som eventuellt upprättas får samfålligheten 
om denna bildar en samfällighetsförening inte kommer att stå i strid med villkoren i 
detta avtal. 

4 Ändamålet med upplåtelsen 

4.1 Arrendestället upplåts till Käppalaförbundet får torvärvsverksamhet med rätt får 
Käppalaförbundet att - med tillstånd av berörda myndigheter - för verksamhetens 
bedrivande uppfåra och bibehålla byggnader och andra nödvändiga anläggningar 
såvitt avser lagring och hantering av slam. 



- -·--- ·- - - -42- - - -Ändamålet-med- ttpplåtelsen_ska-v.ar:a.-att-genom.Jagring_hY-gienis.era_slam_samL __ . ___ _ _ 
bedriva u tveckling av slamprodukter fo r jordbmksändamål. Käppalaforbundet ska 
bedriva verksamheten på Arrendestället i enlighet med vad som krävs enligt lag och 
annan författning. Käppalaforbundet ska även iaktta vad miljö- och 
hälsoskyddsnämnd eller annan myndighet eller domstol kan foreskriva beträffande 
verksamheten från tid till annan. 

4.3 Om Käppalaforbundet önskar bedriva annan verksamhet än vad som ovan angetts 
under punkt 4.2 ska fOrst skriftligt tillstånd erhållas från Jordägaren. 

5 Kåppalaförbundets rätt att bebygga Arrendestället m.m. 

5 .l Käppalaforbundet får inte utan att fOrst ha erhållit J ordägarens skrifil iga tillstånd 
uppfora någon byggnad eller anläggning på Arrendestället fOr annan verksamhet än 
vad som framgår av punkt 4 ovan. 

5.2 Om Jordägaren lämnar Käppalaforbundet tillstånd att uppfora en ny byggnad eller 
anläggning eller att vidta ändring med avseende på befintliga byggnader eller 
anläggningar befriar detta inte KäppalafOrbundet från skyldigheten att söka bygglov 
eller sådant annat tillstånd som enligt lag eller annan forfattning kan hävas. 

G Vägal', inhängnacl m.m 

6.1 J ordägaren ansvarar for att tillfartsväg belagd med grus anläggs till Arrendestället 
och att dem1a uppfors i ändamålsenligt skick. Käppalaforbundet ska därvid närmare 
ange forutsättningarna for sådan väg såsom förväntad belastning, trafik m.m. 
Anläggningen ska ske i samråd med Käppalaförbundet 

6.2 Käppalaforbundet ska för eget bruk svara for underhåll och väghållning av 
tillfartsvägen som betjänar Arrendestället (se Bilaga l). 

6.3 Jordägaren får ej nyttja tillfartsvägen på sådant sätt att KäppalafOrbundets 
verksamhet hindras. 

6.4 Käppalaforbundet har rätt att anlägga ett staket runt Anendestället. 

6.5 Käppalaforbundet har rätt att vid behov nyttja ett markområde i omedelbar 
anslutning till Arrendestället for rening av dagvatten från den aktuella verksamheten. 
Detta område får maximalt uppgå till l 0% av huvudområdets areal. A v talets 
bestämmelser om AtTendatorns användning av Anendcstället m.m., punktema 4, 5, 
7, 9 och l O skall i tillämpliga delar gälla även beträffande detta markområde. 

7 Käppalaförbundets skyldigheter 

7 .l Käppalaforbundet ska väl vårda och underhålla samtliga på Arrendestället uppfOrda 
byggnader och andra anläggningar samt eventuellt uppfort staket. 



R Arrendeavgift 

8.1 A11·endeavgift utgår med 400 000 kronor per år förutom tmder det första året, 2012, 
då arrendeavgift utgår med 100 000 kronor. 

8.2 För år 2012 skall hela anendeavgiften, l 00 000 kronor, betalas senast den första 
vardagen i januari månad 2012. Därefter skall arrendeavgiften betalas halvårsvis i 
förskott senast den sista vardagen före va1je kalenderhalvårs bö1jan. Betalning skall 
ske utan anfordran t ill bankgirokonto 525-813 2. 

8.3 J ordägaren är skattskyldig till mervärdesskatt för upplåtelsen. Käppalaförbundet 
skall samtidigt med Arrendeavgiften utöver arrendeavgiften erlägga vid varje 
tillfälle gällande mervärdesskatt. 

8.4 Käppalaförbundet svarar självt för alla övriga kostnader hänförliga till Anendestället 
och verksamheten därpå, såsom avseende etablering, drift, myndighetstillstånd, 
skatter, avgifter m.m. 

8.5 Ändring av arrendeavgiften ska ske i enlighet med bifogad index.klausul, Bilaga 3, 
med första ändring f r.o.m. år 2014. 

8.6 Vid försenad betalning skall Käppalaförbundet erlägga dels ränta enligt räntelagen, 
dels ersättning för skriftlig betalningspåmim1else enligt lagen om ersättning får 
inkassokostnader m.m. Ersättning betalningspåminnelse utgår med belopp som vid 
vmje tillfålle gäller enligt förordningen om ersättning för inkassokostnader m.m. 

9 Avtalstid 

9.1 AtTendestället ska tillträdas den l januari 2012. 

9.2 A v talet gäller från den l januari 2012 till och med den 31 december 2031. 

9.3 Sker inte uppsägning senast ett (l) år före avtalstidens utgång, förlängs Avtalet 
därefter med fem (5) år varje gång med motsvarande uppsägningstid om ett (l) år. 

9.4 I händelse av att ett myndighetsbeslut, lag eller forordning träder i kraft under 
avtalsperioden som innebär att ändamålet med upplåtelsen enligt punkten 4 ovan, 
eller del därav, inte längre kan bedrivas, äger Käppalaförbundet rätt att säga upp 
avtalet i förtid med arton (18) månaders varsel. 

9.5 Avtalet upphör automatiskt att gälla omedelbart om miljötillstånd inte erhålls for 
verksamheten. Redan utbetald ersättning avseende år 2012 skall ej återbetalas utan 
anses vara Jordägarens ersättning för skada till följd av att avtalet ornedelbalt 
upphör. 

lO Skyldighetcr vid arl'cndets upphörande 



- ·-------- _Ul.l_ J_or.d.ägar.en_är_inte_sk)ddig att lösa in,..men skall erbjudas fårsta rätt att vederlagsfritt __ .. __ ___ _ _ _ 
övet1a, hela eller delar av Käppalaförbundet tillhörig, på Arrendestället befintlig, · 
egendom när arrendeförhå11andct upphör. 

10.2 När arrendefårhållandet upphör och får det fall Jordägaren ej valt att överta 
Käppalaförbundet tillhörig egendom pä Arrendestället, ska Arrendestället återlämnas 
i enlighet med gällande miljö- och andra lagar, regler samt myndighetskrav 
återställt, väl avröjt och i godtagbart skick till Jordägaren. Det innebär b land annat 
att alla på Arrendestället uppfårda byggnader och andra anläggningar (får det fall 
myndighet så kräver även inklusive av Käppalaforbundet hårdgjord yta) som tillhör 
Käppalafårbundet eller tillförts Arrendestället av Käppalafårbundet ska vara 
avlägsnade från Anendestället när arrendefårhållandet upphör såvida inte annat 
överenskommes. Samtliga kostnader får återställande skall i sin helhet belasta 
Käppalaforbundet. Om miljömyndighet eller annan myndighet, efter verksamhetens 
avslutande, fi1mer att saneringsåtgärder måste vidtas till fåljd av den verksamhet 
som Käppalaförbundet bedrivit åtar sig Käppalafårbundet att stå for dessa 
saneringsåtgärder. 

11 Inskrivning 

11.1 Detta Avtal får inte inslaivas. 

12 Överlåtelse och andrahandsupplåtelse 

12 .l Detta A v tal får inte överlåtas på annan utan att J ordägarens skriftliga tillstånd fårs t 
har inhämtats. 

12.2 Käppalafårbundet får inte upplåta Anendestället eller del av detta till annan utan att 
forst ha inhämtat Jordägarens skriftliga tillstånd. 

13 Tvist 

13.1 Svensk rätt gäller for detta Avtal. 

13 .2 Tvist rörande detta A v tal ska i forsta hand avgöras genom medling vid 
Arrendenämnden i Stockholm. Om någon av pattema motsätter sig detta, eller 
tvisten inte löses därvid, så ska tvist avgöras vid allmän domstol. 

13.3 Oavsett det ovan sagda äger partema dock rätt att vid Arrendenämnden i Stockholm 
anhängiggöra talan gällande uppskov och besittningsskyddsfrågor. 



Detta A v tal har upprättats i två (2) exemplar, varav parterna tagit var sitt. 

Ort och datum: i.tD;t--Jt',; 

irf:z. Zöl/ 

För Käppalaförbundet 

Per Manhem Anna Maria Sundin 

Ort och datum: L~· d:~'\·; 
\C\1\"7._- LO\\ 

För Häbo Häradsallmänning: 

Tom Slettengrcn Per Wijkander 



Protokoll fört vid konstituerande styrelsemöte för Hå bo Häradsallmännlng, 
Villa Aske 2011-04-12 klockan 15.30 

Närvarande: 
Tom Slettengren 
Robert Tiblom 
Per Wijkander 
Carl Tesch 
AlfNobel 
Ulf-Peter Holgersson 

1. Tom slettengren valdes ti ll ordförande i styrelsen. 
Robert Tiblom valdes till vice ordförande 
Per Wijkander valdes till sekreterare. 

2. Till att justera protokollet utsågs Carl Te sch jämte ordföranden. 

3. Ordförande och sekreterare tecknar firman tillsammans. Ordförande och vice ordförande 
tecknar bank och plusgiro var för sig. 

4. Skogsförvaltaren, Ulf-Peter Holgersson tecknar SAM 2011 samt plusgiro vid löpande 
utbetalningar. 

5. RobertTiblom får i uppdrag att placera och förval ta Allmänningens överlikviditet 

6. Ordföranden och UPH för d iskussioner med en fristående konsult för att denne i framtiden 
skall handha den löpande bokföringen samt ombesörja betalningar. Detta för att ge 
förvaltaren UPH mer tid till själva förvaltningsarbetet Styrelsen tillstyrker detta. 

7. sekreteraren jämte UPH skall förbereda för extra stämma inför framtida markköp samt 
undersöka vad som gäller vid ev. röstning i frågan. 

8. UPH ges i uppdrag att undersöka förekomsten av intresserade hyresgäster och ta In offerter 
för anläggande av en biobränsleterminal vid bergtäkten. Styrelsen betonar att projektet inte 
får medföra någon nämnvärd affärsrisk. UPH skall även ta fram en kalkyl för projektet. 

9. Tänkbara markförvärv diskuterades. 

10. UPH skall undersöka kostnaden för och geografisk dragning av en väg mellan Askeskogen och 
Södra. 

11. l enlighet med årsmötets beslut fastställdes ersättning till styrelsens medlemmar enligt 
följande: 
styrelsens ordförande 
styrelsens vice ordförande 
styrelsens sekreterare 
Ordinarie ledarmöter 

25 000 kronor 
10 000 kronor 
25 000 kronor 
2 500 kronor vardera 

12. UPH och sekreteraren skallundersöka möjligheten att få en student att skriva och 
sammanställa Allmänningens historia. 

13. Mötet avslutades klockan 16.30 

Ordförandf:\Tom Slettengren 

--t- \:'~-S~ 
Justeras: Carl Tesch 

,,?d~ ( 
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Bilaga 3 

till Avtal om anläggningsarrende 

l Ersättning för kostnadsändring, indexreglering 

1.1 Den enligt avtalet fastställda atTendeavgiften skall regleras enligt 
konsumentprisindex (totalindex) med 1980 som basår. 

Justering av avgiften sker fOrsta gången med index för oktober månad 2013 som 
skall jämföras med oktober månad 2012. Den justerade arrendeavgiften gäller fö r 
ersättning för den nästkommande 12-månadersperioden, med bötjan fö rsta j anuari 
2014. 



DELEGATIONSBESLUT § 328 

Bilaga F 
l (6) 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Bygg- och miljöavdelningen 
Handläggare, telefon 

Datum 

2010-11-09 
Vårt diarienummer 

20 l 0-000500-427 

Ulla Kujala, 08-581 n92 22 
~NKOM 

LÄNSS1YRELSEN i SJOCKHOLMS lÄN Håbo Häradsallmänning 
Ulf-Peter Holgersson 
Aske gård 2012 -os- 2 5 

. fS" 1 Le t & ~ L o J'L ONR ............... ---··-- ·--··- --···-· ... - ....... .. 
19792 BRO 

Håbo Häradsallmänning 1:1 

Anmälan enligt miljöbalken om miljöstörande 
verksamhet, anläggning för flisning 

Beslut 

Qv { l 

Bygg- och miljönämnden förelägger med stöd av 26 kap 9 och 19 §§ samt 
2 kap 3 och 7 §§ miljöbalken (1998:808) Håbo Häradsallmänning, Aske gård, 
19792 BRO inom Håbo Häradsallmänning l: l , org.nr. 817000-1088, om 
följande: 

l. Verksamheten ska bedrivas i överensstämmelse med vad som angetts i 
anmälan om inte annat framgår av detta beslut. 

OJ'D 2. 

2. Lastning, lossning och flisning får endast ske inom verksamhetens eget 
område. 

3. Buller från verksamhet ska begränsas så att den ekvivalenta ljudnivån 
utomhus vid bostäder inte övertiger följande värden: 

• 50 dBA ekvivalentnivå dagtid 

• 45 dBA ekvivalentnivå kvällstid samt dag- och kvällstid söndag 
och helgdag 

• 40 dBA ekvivalentnivå nattetid 

• 55 dBA maximal ljudnivå nattetid. 

4. Verksamhet ska i möjligaste mån begränsas till vardagar kl. 06.00-
18.00. 

5. Ett egenkontrollprogram som uppfyller kraven i förordningen (SFS 
1998:90 l) om verksamhetsutövarens egenkontroll ska ha upprättats 
senast en månad efter att verksamheten påbörjats. 

Beslutet gäller under förutsättning att Bygg- och miljönämndens beslut av den 
26 oktober 20 l O § 60 om bygglov vinner laga kJa ft. 

Bygg- och miljönämnden informerar om 

• Bifogat delgivn ingskvitto skall omgående skrivas under och skickas tillbaka 
till Bygg- och miljöavdelningen. 

Upplands-Bro kommun 
Furuhällsplan 1 

Telefon 08-581 690 00 
Fax 08-581 692 40 
byggoc:hmiljonamnden@upplands-bro.st! 

Bankgiro 5420-3674 
Org. nr 01-212000-0100 
www.upplands-bro.se 196 81 Kungsängen 



Datum 

(Händelsedat] 
Vårt diarienummer 

[Diarienr] 

• Beslutet kan överklagas inom tre veckor, se bifogad information om hur det 
går till. Beslutet vinner laga kraft då överklagningstiden löpt ut. 

• Verksamhetsutövare har skyldighet att informera Bygg- och 
miljöavdelningen om ändrade ägarförhållanden och förändringar i 
verksamheten. Förändringar kan kräva en ny anmälan. 

• Verksamheten kan även beröras av annan lagstiftning, t ex vad gäller 
skogsskötsel, brandskydd eller arbetsmiljö. Bygg- och miljönämnden ska 
informeras om eventuell cistemförvaring. Tillstånd krävs av Brandförsvaret 
i Attunda för eventuell hantering av brandfarliga och explosiva varor, t.ex. 
bränsle. 

• Avgifter faktureras i separata försändelser. Mervärdesskatt tas inte ut. 

• Förändringar i lokal taxa kan förändra årlig avgift (gäller inte retroaktivt.) 

Delges 

Håbo Häradsallmänning, att. Ulf-Peter Holgersson, Aske gård, 19792 BRO 

Gabriela Holgerman och Peter Kilsgård, Grevelundsvägen 3, 197 93 BRO 

Tomas och Anna Karlqvist, Håbotibblevägen l, 197 93, 197 93 BRO 

Bakgrund 

Anmälan 

Håbo Häradsallmänning har, genom Ulf-Peter Holgersson, den l juli 2010 
lämnat in en anmälan enligt 21 § förordning (SFS 1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd om en planerad anläggning för flisning på 
fastigheten H åbo Häradsallmänning l: l. Samtidigt med anmälan lämnades in 
en ansökan om bygglov för industriell verksamhet med upplag. 

Anmälan avser flisning av ca 30 000 m3 virke per år till ca 78 000 m3 flis som 
ska användas till förbränning i värmeverk. Anläggningen ska lokaliseras intill 
och strax non· om Bro bergtäkt på samma fastighet och ca 170meter från väg 
269. A vs tåndet till närmaste bostadsbebyggelse är ca l km. Området är ca 
20 000 m2 och omfattas inte av detaljplan. 

Last med bränsleved lossas och lagras på mark. Flisning/krossning görs 
kampanjvis och beräknas ske cirka en gång per månad under vintersäsong och 
cirka en gång varannan månad övrig tid . När flisning/krossning sker kör 
maskinen successivt runt slingan innanför upplaget och blåser ut flis/kross till 
mitten av s lingan där en avlång limpa bildas i nord-sydlig riktning. Området 
töms helt på flis/kross en gång i månaden. 

Bullret från flismaskinen är cirka 95 dBA på l meters avstånd. Verksamheten 
innebär cirka 1300 lastbilstransporter till och från anläggningen per år ( 650 
transporter med timmer respektive flis). 

Brand kan vara både en säkerhetsrisk och medföra olägenheter för 
omgivningen. Lagring av rå flis/kross bedöms dock inte skapa problem med 
pyreldning. 
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Datum 

[Händelsedat) 
Vårt diarienummer 

[Diarienr] 

Lakningsproblem bedöms inte förekomma då omloppstiden för hanterat 
ma ter i al är kort, cirka 4-12 veckor. 

Remisser 

Ärendet har remitterats till: 

Länsstyrelsen i Stockholms län, Brandkåren i Attunda, skogsstyrelsen, 
Trafikverket samt fastighetsägare och verksamheter inom l km från 
anläggningen, nämligen Exploateringskontoret i Stockholms stad, 
Ekonomiavdelningen i Upplands-Bro kommun, Sand & Grus AB Jehander, 
Sven Olof Persson, Christina Dyrendabl, Tomas och Anna Karlqvist samt 
Gabriela Holgerman och Peter Kilsgård. 

Skogsstyrelsen har inga invändningar mot att anläggningen byggs, men 
påpekar att oflisat virke inte tar Jagras under tiden 15 maj till 30 juli på grund 
av insektsrisk. 

Sand & Grus AB Jebander har framfört att vid eventuell provtagning av 
lakvatten från flisanläggningen är det viktigt att provtagningsplatsen inte 
sammanfaller med den plats Jehander har för kontroll av vattnet, då det kan 
vara betydelsefullt att kunna spåra en eventuell påverkan. Vidare att en logg 
eller liknande bör föras över flisningstillfållena för ökad möjlighet att spåra 
bullerkällor vid eventuella klagomål. 

Olle och Inga Persson på Al by l: 12 har framfört att de är enormt störda av den 
mängd lastbilar och personbilar som varje dygn passerar på väg 269 och att 
ytterligare 1300 lastbilstransporter inte är acceptabelt. De hör även ibland när 
de arbetar i bergtäkten och är mycket orol iga för hur det kommer att störa om 
flisanläggningen uppförs. 

Gabriela Holgenuan och Peter Kielsgård på Tibble-Sånkan l: l har anfört att 
buller från den föreslagna anläggningen kan påtagligt påverka "deras 
hästverksamhet Vidare att en brand vore förödande för deras verksamhet. Den 
ökade trafiken från flisanläggningen kommer väsentligt påverka 
trafiksituationen på väg 269. 

Länsstyrelsen har avstått från att yttra sig i ärendet. Inget svar har kommit från 
de övriga. 

Ulf-Peter Holgersson har bemött inkomna synpunkter och framfört 
bl.a.följande. Väg 269 är en större väg, som är byggd att tåla tung och mycket 
trafik. Den trafik som verksamheten medför kommer att gå både notT- och 
söderut från platsen. Större delen kommer sannolikt att gå söderut mot 
motorvägen. Sönderdelning av trä kommer att begränsas till vardagar 0600-
1800. Verksamheten kommer inte att lagra/behandla s.k. grot (grenar och 
toppar) på sätt som skulle kunna innebära förhöjd brandrisk. 

Lagstiftning 

Miljöbalken (1998:808), kap 2, 9 kap 6 § 

Förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 21 § 
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Datum Vårt diarienummer 

[Händelsedat] [Diariem] 

Förordningen (SFS 1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll 

Naturvårdsverkets riktlinjer för externt industribuller 1978:5 

Taxa för Upplands-Bro kommuns tillsyn enligt miljöbalken, antagen av 
Kommunfullmäktige den 26 november 2009 § 113 

Beslutsmotivering 

Positivt med biobränsle i form av flis 

Bygg- och miljöavdelningen anser det positivt att biobränsle i form av fl is ska 
produceras från bränsleved från och för användning i närområdet. Jämfört med 
t.ex. ved, som också är ett biobränsle, ger flis en bättre förbränning och däm1ed 
mindre utsläpp av kväveoxider m. m. 

Bygg- och miljöavdelningen bedömer att verksamheten kan tillåtas med de 
begränsningar som framgår av detta beslut och som motiveras i följande text. 
Om det skulle visa sig nödvändigt kan Bygg- och miljönänmden vid ett senare 
tillfålle komma att ställa längre gående krav. 

Lokalisering 

Området där anmäld verksamhet ska bedrivas ligger ca 170 meter från väg 269 
och intill Bro bergtäkt Området ingår i ett större sammanhängande 
skogsområde, som är ett intresse för friluftslivet. J norra delen av/ norr om 
föreslagen plats för flisanläggning har frygisk spindling, en sårbar svampart, 
observerats. 

Området omfattas inte av detaljplan. 

Bygg- och miljönämnden har den 26 oktober,§ 60, beviljat bygglov för 
planerad flisanläggning med upplag. Nämnden har motiverat beslutet med 
följande argument. Föreslagen etablering gör inte någon märkbar skillnad för 
det rörliga friluftslivet, eftersom den aktuella platsen redan är delvis 
ianspråktagen av Bro Bergtäkt Buller från verksamheten kommer att vara 
begränsat, eftersom flisning kommer att bedrivas 1-2- arbetsdagar per månad 
under vintertid och 1-2 dagar varannan månad under sommartid. 
Verksamhetsutövarna för flisanläggningen respektive bergtäkten kommer att 
ha stora möjligheter att samarbeta kring infartsväg och maskiner. 

Beslutet innebär att anläggningen inte medför en sådan störning för 
friluftslivet, natur- och kulturvärdena, grundvattnet eller de närboende att 
etablering inte kan tillåtas. 

Buller från anläggningen och trafiken 

För externt industribuller gäller Naturvårdsverkets riktvärden vid bostäder 
enligt fö~jande. 

• 50 dBA ekvivalentnivå dagtid 

• 45 dBA ekvivalentnivå kvällstid, söndag och helgdag 
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Datum Vårt diarienummer 

[ Händelseda t] [Diariem] 

• 40 dBA ekvivalentnivå nattetid 

• 55 dBA maximal ljudnivå nattetid 

För områden med fritidsbebyggelse och för rörligt friluftsliv där 
naturupplevelsen är en viktig faktor gäller. 

• 40 dBA ekvivalentnivå dagtid 

• 35 dBA ekvivalentnivå kvällstid, söndag och helgdag 

• 35 dBA nattetid 

• 50 dBA maximala ljudnivåer nattetid. 

Bygg- och miljöavdelningen bedömer att bullernivåerna från flisning kommer 
att ligga under dessa värden vid närmaste bebyggelse. Dock finns risken att 
buller från verksamheten kan störa boende och friluftslivet, framförallt på 
kvälls- och nattetid samt på helger. Med hänsyn till de närboende samt det 
rörliga friluftslivets intressen i området bör verksamheten därför i möjligaste 
mån begränsas till dagtid på vardagar. 

Bygg- och miljöavdelningen bedömer att trafikökningen på grund av anmäld 
flisverksamhet blir måttlig i jämförelse med redan befintliga tunga transporter 
på väg 269. Flisverksamheten beräknas medföra i genomsnitt 5 transporter per 
dag till och från anläggningen, om transportema sker på vardagar och jämt 
fördelade över året. Denna siffra kan jämföras med 33 tunga transporter per 
dag till och från Bro Bergtäkt Majoriteten av dessa transporter går söderut från 
anläggningen och vidare mot E 18. 

Egenkontroll 

Förordningen (SFS 1998:90 l) om verksamhetsutövarens egenkontroll gäller 
för verksamheten med bindande krav. Därför ska ett egenkontrollprogram som 
uppfyller dessa krav upprättas snarast möjligt. Av det ska framgå bl.a. 
ansvarsfördelningen inom företaget. I det bör också finnas en jourlista för att 
kunna få tag i maskiner och personal som kan hjälpa till vid en eventuell brand. 
I kontrollen ska också ingå att journal förs över flisningstilWillena. 

Egenkontrollprogrammet och dokumentation från egenkontrollen ska hållas 
tillgängliga för att kunna kontrolleras i samband med tillsynsmyndighetens 
inspektion. 

Risker i samband med lagring av virke och flis 

Bygg- och miljöavdelningen bedömer att risken för lakningsproblem är små, då 
omloppstiden fö r trävara på anläggningen är relativt kort (upp till två månader). 
Ingen provtagning bedöms dänned vara behövligt i dagsläget. 

Verksamhetsutövaren bör i samråd med Brandkåren i Attunda bedöma 
brandrisker i verksamheten. 

skogsvårdslagstiftningen gäller parallellt med detta beslut. 
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Datum Vårt diarienummer 

[Händelsedat] [Diari enr] 

Barnperspektiv 

Bygg- och miljöavdelningen bedömer att beslutet inte påverkar bamens 
situation. 

Avgifter 

Avgift för handläggning av detta ärende debiteras med 820 kr/timme enligt 
kommunens taxa för tillsyn enligt miljöbalken. Fakturering sker separat. 

Enligt bilagan till förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd har verksamheten beteckningen C 20.40-2 , dvs. verksamhet där 
1 O 000 - l 00 000 kubik fast mått flisas per år. l enlighet med taxebilaga 2 i 
kommunens taxa för ti llsyn enligt miljöbalken ska sådan verksamhet placeras i 
avgiftsklass 7 och betala en årlig tillsynsavgift Beslut om detta meddelas 
separat. 

Enligt delegation 

Linda Edgren 
Bygg- och miljöchef 

Bilagor: 
l. Delgivningskvitto 
2. Hur man överklagar 

Kopia: 

Länsstyrelsen i Stockholms län 

Brandkåren i Attunda 

skogsstyrelsen 

Trafikverket 

Exploateringskontoret i Stockholms stad 

Ekonomiavdelningen i Upplands-Bro kommun 

Sand & Grus AB Jehander 

Sven Olof Persson 

Christina Dyrendahl 
Akt 
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. INKOM 
Bilaga G 

RAMB LL 
lANSSTYRELSEN 1 SIOCI\~lOlMS LÄN 

20f2 ·06- 2 5 
~ Kliiii 
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Samrådsredogörelse 
slamlager i Upplands-Bro 

011' ftjo\ 
Datum 2012·04· 25 

Ramböll Sverige AB 
Dragarbrunnsgatan 78B 
753 20 Uppsala 

Uppdrag 
Beställare 

Tillständsansökan slamlager 
Käppalaförbundet 

T: +46·10·615 60 00 
D: 

Inför tillståndsansökan angående etablering av ett nytt mellanlager 
för slam i Upplands-Bro kommun har följande samråd utförts. 

F: +46·18·69 55 49 
www.ramboll .se 

Unr 613K1149265 

Samräd nr 1 med Länsstyrelsen och kommunen 

Ramböll Sverige AB 
Org nr 556133·0506 

Samråd nr 1 med Länsstyrelsen och Upplands-Bro kommun genomfördes 2012-
01-12. Protokoll från mötet redovisas i bilaga 1. 

Samråd m ed enskilda 

Samrådet med närboende har skett genom att ett informationsbrev skickades ut 
i slutet av januari 2012 till 6 fastigheter Inom l km radie från det planerade 
slamlagret Under vecka 7 och 8 ringde en konsult från Ramböll Sverige AB på 
kvällstid till dessa fastighetsägare och inhämtade deras synpunkter. Svar erhölls 
från samtliga av dessa fastighetsägare. 

Vid samrådet med länsstyrelsen fanns även önskemål om att de boende inom 
Långvretens och Näshagens samfällighetsförening totalt 160 st skulle få 
möjlighet att yttra sig i frågan. De boende i Näshagens och Långvretens 
samfällighetsförening har också erhållit ett utskick med samma information men 
med det undantaget att de själva uppmanades att via mail eller telefon kontakta 
konsulten inom samrådstiden. Samrådsredogörelsen finns sammanställd i 
bilaga 2 . 
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Informellt samråd med angränsande verksamhetsutövare 

Ett informellt samråd har skett med Jehanders som driver Bro bergtäkt på den 
angränsande fastigheten. De handlingar som sändes til l de närboende skickades 
även till Jehanders och deras produktionschef för Bro bergtäkt. Jehanders 
samrådssvar ges i bilaga 3 . 

Samråd nr 2 med Länsstyrelsen och kommunen 

Samråd nr 2 med Länsstyre lsen och kommunen hölls 2012-04-18 i Upplands
Bro. Samrådet hölls då det til lkommit vissa förändringar l projektet sedan 
samrådsmöte nr l. I samband med mötet besöktes även området där 
Käppalaförbundet planera r att mel lanlag ra slam. Protokoll från mötet redovisas i 
bilaga 4. 

Nya synpunkter från enskilda 

Efter samrådstidens utgång har det inkommit synpunkter från enskilda i 
området. Dessa redovisas i bilaga s. 

Bilagor 
l. Samråd nr l med länsstyrelsen och Upplands-Bro kommun 2012-01-12. 
2. Samrådsredogörelse från samråd med enskilda. 
3. Informellt samråd med Jehander AB. 
4. Samråd nr 2 med Länsstyrelsen och Upplands-Bro kommun 2012-04-18. 
5. Nya synpunkter från enskilda. 
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Protokoll 

Uppdrag l<äppalaförbundet 
TillstSndsansökan för mellanlager för slam 

Mötets syfte T idig t samråd med myndigheter 

Datum och plats 120112, länsstyrelsen i Stockholms län 

Närvarande Kerstin Rosen-Nilsson, Länsstyrelsen (I<RN) 
Melker Anstrand, Bygg- och Miljöavdelningen, 
Upplands-Bro (MÄ) 

Protokollförare 

Delgivning 

Torsten Palmgren, Käppalaförbundet (TP} 
Anna-Maria Sundin, Käppalaförbundet (AMS) 
Peter Hugmark, Käppalaförbundet (PH) 
Lotta Hammarlund, Käppalaförbundet (LH) 
Denis van Moeffaert, Sweco (DVM) 
Ulf Eriksson, Ramböll Sverige AB (UE) 

Ulf Eriksson 

Närvarande 

Noterat 

Bilaga G 

Ramböll Sverige AB 

Dragarbrunnsgatan 70B 

753 20 Uppsala 

Tfn 010-5 15 13 00 

Direkt 01 - 51 5 13 01 

Fax 018-59 55 49 

ulf.eriksson@ramboll.se 

www.ramboll.se 

Datum 2012-01-13 

Unr 513 Kll 49265 

Punl<t Noterat Ansvar 

1 Vällcomna samt presentation av närvarande: 
TP hälsar länsstyrelsen och miljökontoret välkomna till 
samrådet. Därpå följer en kort presentation av de 
närvarande. 

2 Syftet med mötet, bal<g runcl ti ll ti llståndsansölum 
Orsaken till samrådet är att Käppalaförbundet avser att 
lämna in tillståndsansökan enligt miljöbalken till länsstyrelsen 
under mars månad 2012 (v14} för anläggning av ett 
mellanlager för slam i Upplands-Bro kommun. Som underlag 
för mötet har t idigare en skrivelse översänts till länsstyrelsen 
och till Bygg- och Miljöavdelningen i Upplands-Bro (2011 -12-
15} . 

Ritii>Uoll Svcr~g~ 1\!l 
OnJ numlll!'r ')~(, 133 ·0506 



3 Baltgt·und till utbyggnaden , l<ommunens expansion mm 
TP redovisar Käppalaverkets behov av att lol<alisera ett eget 
mellanlager för slam med en placering centrult l det område 
där närsa lter och mul linnehåll kan återföras till 
jorclbruksmark . Lokaliseringen NO om Högbytorp, där en stor 
del av slammet mellanlagras i dag, är därför närmast perfekt. 

Protokoll 

TillstAnds•nsok311 2012 

6 13 Kil •19265 

I<RN skjuter in att lokaliseringsfrågan måste belysas 
ordentligt i ansökan och MKB-dokumentet och det valda läget 
motiveras väl. Frågan ställs om man har övervägt andra 
platser också? 

TP svnrar att andra alternativ undersöktes, men att den 
centrala placeringen på rimligt avstånd från Lidngö (ca 4 mil), 
i nära anslutning till Högbytorp, gjorde att man tidigt 
fastnade för denna plats. Närheten till den befintliga 
bergtäkten är också en fördel, eftersom den sannolikt "stör 
mer" i omgivningen än vad slamlagret kommer att göra. PH 
inflikar att lokaliseringen också ur transportsynpunkt är väl 
vald, med goda transportvägar. 

Käppalaförbundet har redan tecknat avtal med markägaren 
om att få använda marken i fråga för ett mellanlager. Avtalet 
medger också att en viss hantering kan ske på plats. TP 
bedömer att det kan hand la om att blanda In annat material i 
slammet, för att på det sättet också möjliggöra en alternativ 
användning av slammet. Käppalaförbundet har vidare Inlett 
ett utvecklingsarbete , för att undersöka vilka möjligheter 
som finns för att bredda användningen och 
avsättningsmöjligheterna för den förhållandevis fasta 
slamprodukt som nu uppkommer vid Käppalaverket (TS ca 
35 %) . 

Det är här värt notera att Bygg- och Miljönämnden i 
Upplands-Bro har medgett ett tillstånd för flishantering just 
på den plats där mellanlagret önskas att lokaliseras. Skogen 
på den aktuella platsen är avverkad och marken beredd. 

Här bör också understrykas, att utbyggnaden av mellanlagret 
kommer atl ske etappvis, för att möjliggöra, dels att man 
provar sig fram till lämplig teknisk lösning för lagringen, dels 

för att f~ slutligt gällande villkor för verksamheten . 

I<RN påpekar att om ytterligare massor ska ll användas, 
behövs ytor även för clessa. 
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4 Beslcrivning av f öreslagen verlcsamhet 

5 

P• otokoll 

Tollst5ndsansökan 2012 

GJ 3 Kl! ·19265 

Anläggningen kommer att utformas som en hel betongplatta, 
försedd med 12 - 14 slamceller, vilka stegvis driftsätts med 
små volymer. Avsikten är att facksystemet skall vara helt 
flexibelt. Det förs en diskussion om slammet skall täckas 
eller ej. Även vattenhanteringen kan ske p3 olika sätt. Det 
förorenade dagvattnet fr~n slamceller och körytor kommer 
att samlas in och avledas till en damm. Från denna kan sedan 
vattnet renas lokalt, eller eventuellt överföras till det 
kommunala avloppsledningsnätet som finns framdraget till 
Högbytorp. Dessa ledningar är sedan anslutna till 
Käppalaverket. 

MA menar att det är en verklig fördel i det fall vattnet kan 
ledas till det kommunala ledningsnätet. MÄ menar att 
Sigtunafjärden som dikessystemet mynnar i är känslig. UE 
påpekar att så kan vara fallet, men att slutrecipienten 
Mälaren trots detta är ett bättre val, om alternativet är att 
släppa ett renat vatten till Lejondalssjön. 
PH inflikar att det i dagsläget är oklart hur stora dag- och 
lakvattenmängder som kan uppkomma vid slamlagret. 
Slammet är ju initialt ovanligt torrt (som blomjord). Vid 
mellanlagret kan också uppkomma ett behov av att spola av 
hjulen på de fordon som transporterar slammet. Det bedöms 
inte finnas n~got behov av att ha någon regelrätt bil tvätt. 

I<RN undrar om anläggningen kommer att bemannas av 
personal från Käppalaförbundet och TP svarar då att så blir 
inte fallet. Det är inte avsikten att det sl<all finnas personal på 
plats hela tiden, utan endast i samband med att 
entreprenörerna lossar eller lassar slam. 

Miljöl(onsel<vensbesl(rivningen (MI<B), omfattning och 
inriletning 

UE redovisar att de punkter som normalt ingår i MKB
dol<ument kommer att finans med. De punkter som särskilt 
I<Ommer att belysas är vattenfrågan, lukt och buller. Även 
lokaliseringsalternativ kornmer att redovisas. 

MA menar att luktfrågan är viktig att belysa. I<RN upplyser 
om att MI<B-dokumentet som gjordes för bergtäckten borde 
vara till stor hjälp. Bland annat visade en naturinventering att 
det förekom en ovanligsvampart, vilken höjde naturvärdet pS 
skogen. PH påpekar att skogen där marken där mellanlagret 
skall placeras redan är avverkat, vi lket sannolikt gör att 
svampen då inte finns kvar. 
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Protokoll 

l'll lstAn~s,,nsokan 2012 

6 13 Kil •1926~ 

I(RN vil l att man redovisar en strategi för hur lukten kan 
hanteras. Mi<B-dokumentet bör ocks3 redovisa andra sätt 
som slammet kan hygieniseras pg (exempelvis vid hög 
temperatur), i stället för den som nu väljs, d.v .s 
mellanlagring. TP menar då att det färska slam som 
transporteras från t<äppala normalt inte luktar. Det är vid 
själva lagringen som andelen luktande ämnen ökar och sedan 
frisläpps d3 slammet hanteras eller flyttas. Sannolikt blir det 
därför bara i samband med lassning och lossning av slam 
som en mer uttalad lukt uppkommer. Mellanlagringen har 
ocks3 den fördelen att det möjliggör att 3stadkomma den 
sp3rbarhet som krävs enligt REVAQ, liksom att slammet kan 
analyseras efter viss tids lagring. 

ICRN föreslår att man tittar på bergtäcktens villkor för att 
anpassa driften vid mellanlagret efter dessa. Exempelvis f3r 
ingen drift ske under helgerna vid bergtäckten. TP p3pekar 
att det är nödvändigt att transporter får ske till mellanlagret 
även under helgerna. Under vardagar sker normalt 3 
transporter per dag, under helgerna kan det handla om 2 - 3 
transporter per dag. Avloppsrening är ju en verksamhet som 
inte kan stängas av, den pågår kontinuerligt över året. Vid 
t<äppalaverl<et finns i dag inte heller någon större 
lagerkapacitet. 

UE avslutar diskussionerna kring MKB-dokumentet med att 
fråga myndigheterna hur de bedömer den miljöpåverkan som 
uppkommer vid mellanlagret. UE menar att 
t<äppalaförbundets bedömning är att mellanlagret förorsakar 
en mindre miljöpåverkan. !V1yndigheterna ser preliminärt 
saken ungefär på samma sätt. 

Samn~dsl<rets 
UE redovisar hur samrådet föreslås att gå till, vilket innebär 
att närboende inom ca l km blir uppringda för att man skall 
få ett bra underlag. I<RN ser gärna att samma samrådskrets 
kommer till tals, som vid samrådet för bergtäckten. Det fanns 
personer nära Lejondalssjön som hade synpunkter (främst 
buller) på den lokaliseringen. Avståndet från mellanlagret bör 
därför vara mer flexibelt än en cirkel . 
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7 l<ommentarer och överväganden från myndigheter 
Utöver vad som ovan har framförts fanns inga ytterligare 
synpunkter eller r~cl om den fortsatta hanteringen. 

3 Övriga frågor 

9 Mötet avslutades 
UE tackar de närvarande för visat intresse och mötet 
avslutades. 

Protokoll fört av: 

Ulf Eriksson 

Proto~oll 

TillstSndsansöknn ~012 

613KII49265 

,, ) L ("l 

v l 
~·\ 

' 

Justerat 

Torsten Palmgren 
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Samrådsredogörelse från 
samråd med enskilda 

Uppdrag Tillståndsansökan slamlager 
Beställare Käppalaförbundet 
Datum och plats Januari 2012 - mars 2012 
Anteckningar Anders Attelind 

1. Inledning 

Bilaga 2 

Datum 2012-03-12 

Ramböll Sverige AB 
Dragarbrunnsgatan 786 
7S3 20 Uppsala 

T: +46-10-61S 60 00 
D: 
F: +46·18-69 SS 49 
www.ramboll.se 

Unr 613K114926S 

Ramböll Sverige AB 
Org nr SS6133· 0S06 

Samrådet med enskilda har utförts genom att boende i närområdet före 
samrådet har fått ett utskick med inbjudan till samråd per telefon eller mail. Med 
inbjudan följde information om den planerade verksamheten för slamlag ring . 

2. Samråd med enskilda, genomförande 

Samrådet med närboende och verksamhetsutövare har skett genom att ett 
informationsbrev skickades ut i slutet av januari 2012till 166 fastigheter, se 
Bilaga 1. I Bilaga 2 redovisas vilka fastigheter som berördes av utskicket. 

Under vecka 7 och 8 ringde en konsult från Ramböll Sverige AB på kvällstid ti ll 
de boende inom l km radie från det planerade slamlagret, totalt 6 stycken 
fastigheter där svar erhölls från samtliga. 

De boende i Näshagens och Långvretens samfällighetsförening har också erhållit 
ett utskick med samma information men med det undantaget att de själva 
uppmanades att via mail eller telefon kontakta konsulten inom samrådstiden. 
Vid samtalen med fastighetsägare har framförallt synpunkter beträffande 
störningar från den nuvarande verksamheten i området insamlats samt 
synpunkter på denna verksamhet och frågor angående den planerade 
verksamheten med ett slamlager. 

Synpunkter från fastighetsägare har dokumenterats på ett sådant sätt att 
svaren från respektive fastighetsägare kan spåras. I denna redovisn ing framgår 
endast fastighetsbeteckning. 
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3 . Synpunkter som har inkommit 

Samtliga närboende inom 1 km radie har kontaktats och svar har även erhållits 
från samtliga. Vissa har valt att besvara samtalet genom att skicka ett mail där 
deras synpunkter tydligt framgått. Av de boende inom Näshagens och 
Långvretens samfällighetsförening är det 14 stycken som har hört av sig . 
Samrådet har även annonserats i tidningen Mitt i Upplandsbro med införande av 
annons 2 gånger under samrådstiden både den 7/2 samt den 21/2 2012. 
Annonsens utformning i tidningen kan ses i bilaga 4 . 

En sammanställning av samtliga lämnade synpunkter uppdelat per fastighet 
redovisas i bilaga 3. 

Samrådet visar på att de boende i närområdet redan i dagsläget upplever 
störningar från framförallt sprängning vid bergtäkten men även andra ljud som 
härrör från arbetet vid bergtäkten upplevs som en störning av ett antal 
närboende. Högbytarp luktar ända t ill Näshagens och Långvretens 
samfällighetsförening enligt ett antal boende, medan ett antal boende l området 
upplever störning enbart vid passage av anläggningen. 

De farhågor mot det planerade slamlagret som framkommit är i huvudsak oro 
för: 

• Lukt 
• spridning av lättvirvlade fi brer 
• en eventuell påverkan på grundvattnet och deras enskilda vattentäkter. 
• en ökad mängd transporter på väg 269 då de redan i dagsläget upplever 

vägen som otrygg med lastbilar som de säger struntar i trafikregler 
mm. 

Det är även ett antal boende som under samrådet har hört av sig och inte haft 
några invändningar mot planerna och bara framfört att de räknar med att alla 
rimliga åtgärder vidtas vid slamlagret för att minska risken för olägenhet för de 
närboende. 

Bilagor 
1. Inbjudan till samråd januari 2012. 
2. Karta visande vilka som har erbjudits att delta l samrådet. 
3. Synpunkterna som har kommit in från de boende i området. 
4. Annons införd i tidningen Mitt i Upplands-Bro 
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Bilaga l 

Sid 1(4) 

Till/ 
Berörda fastighetsägare enligt sändlista 

Inbjudan till tidigt samråd med enskilt berörda 
med anledning av tillståndsansökan för mellanlagring av slam 
inom fastigheten Hå bo Häradsallmänning 1:1 
i Upplands Bro kommun 

Bakgrund 
Käppalaförbundet är ett kommunalförbund ägt av följande elva kommuner: Danderyd, Lidingö, 
Nacka, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Täby, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Vallentuna och Värmdö. 
Nacka och Värmdö tillkom som medlemmar den la januari 2007. Förbundets uppgift är att rena 
avloppsvatten fr~n medlemskommunerna. Förutom fr~n de uppräknade kommunerna renas 
avloppsvatten från en del av Järfälla kommun inklusive Arlas mejeri i KallhälL 

Avloppsvattnet leds genom et t ca 65 km långt tunnelsystem t ill Käppalaverket i Lid ingö. Från 
Nacka och Värmdö leds vattnet i ledningar förlagda på sjöbotten i Halvkakssundet. Vid förbundets 
verksamhet i Käppala bedrivs i huvudsak rening av av loppsvatten samt därefter utsläpp av det 
renade vattnet till Halvkakssundet. 

Som en restprodukt vid reningen av avloppsvatten produceras ca 19 000 ton slam per år. Slammet 
fr~n Käppalaverket mellanlagras idag i 6 månader innan det kan användas. Kommande nya krav 
kan innebära att slammet behöver mellanlagras i 12 månader. Käppalaförbundet vill därför 
möjliggöra att på egen hand omhänderta delar av det producerade slammet vid en egen 
anläggning. Den planerade anläggningen för mellan lagring av slam är tänkt att placeras i Upplands 
Bro kommun. Ansökan avser att få t illstånd att lagra upp t ill 25 000 ton slam. 

Samråd i samband med tillståndsprövning enligt miljöbalken 
I samband med att Sverige från och med 1999 har en ny miljölag, Miljöbalken, har vissa 
förändringar införts i själva tillståndsprocessen. Dessutom skall till flertalet ansökningar en särskild 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas för den tilltänkta verksamheten. I processen med att 
ta fram MKB-dokumentet skall verksamhetsutövaren samråda med närboende och andra berörda. 

Käppa laförbundet har i ansökningsproceduren för mel lanlagret av slam va lt att utföra samrådet 
med närboende och andra berörda genom en direkt kontakt med respektive fastighetsägare och 
verksamhetsutövare i närområdet . Kontakten sker genom vår konsult Ramböll Sverige AB, se 
kontaktuppgifterna nedan. 

Till följd härav ombedes Ni att läsa igenom den bakgrundsinformation som bifogas detta brev. 
Under 7-8 (13-15/2, 20/2) kommer den konsult som vi samarbetar med i den här ansökan, att per 
telefon kvällstid ta kontakt med Er för att få veta om Ni i dag upplever någon form av problem eller 
störning i form av lukt, buller eller annat från det område som kommer att tas i anspråk. Om tiden 
inte passar, ber vi Er kontakta vår konsult, kontaktuppgifter enligt nedan. 

De svar som vi f~r vid detta tidiga samråd med enskilda kommer dels att utgöra underlag för vad 
som kommer att behandlas i den miljökonsekvensbeskrivning som skall tas fram inom ramen för 
vår ansökan, dels kommer resultatet att delges länsstyrelsen. 

o:\va\2007\0·m ·plan\käppalaförbundet\6 13 kil 49265 tilst~ndsansökan slamlager 2011\U>earbetningar\02-tldigt samräd sl§rskilt berörda\02-
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Sid 2(4) 

För denna ansökan samarbetar vi med konsultföretaget Ramböll Sverige AB. Ansvarig person där 
är Anders Attelind, telefon 010 - 615 13 25 (anders.attelind@ramboll.se) . 

Med vänlig hälsning 

Käppalaförbundet 

Torsten Palmgren 
Teknisk chef 

T: 08 - 766 67 20 
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Tillståndsansökan för mellanlagring av slam inom fastigheten 
Håbo Häradsallmänning 1:1 i Upplands Bro kommun 

1. Lokalisering 

Sid 3(4) 

Området där mellanlagret för slam är tänkt att lokaliseras, är beläget inom fastigheten Håbo 
Häradsallmänning l: l i Upplands Bro kommun. Den tilltänkta ytan ligger l anslutning till Jehanders 
bergtäkt . Jehanders har tillstånd att bryta berg till och med år 2028. Det tänkta området för 
mellanlagring av slam är ca 2 hektar stort och ytan kan utökas med ca l hektar vid eventuella 
framtida behov. Hela området ligger på relativt långt avstånd från befintlig bostadsbebyggelse. 
Närmsta hus finns vid lugnet ca 700 m norr om området, se figur 1 . 

Närmaste 
bebyggelse 

' 

'$ 
;a - ...... 

Figur 1 Föreslaget område för slamlagring. 
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Den tilltänkta ytan är även tänkt att användas som upplag och för tillverkning av skogsbränslen av 
annan utövare. Vid anmälan av denna verksamhet till kommunens bygg och miljönämnd har denna 

förelagt om vissa försiktighetsmått med bl.a. begränsningsvärden för buller. Omgivande mark 
utgörs av skog. I sydöst ligger ett mindre område med skyddsvärd sumpskog. 

Det aktuella området avvattnas mot nordost i ett mindre bäcksystem. Bäcken har delvis en diffus 
avrinning. Vår bedömning är att den avvattnas mot Slgtunafj ärden i Mälaren. 
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2. Utformning av planerat slamlager 

Mellanlagret avses att utformas som en platta på mark och kan komma att utformas så att 
slammet kan lagras månadsvis i enskilda fack. Slamplattan skall uppfylla de krav som ställs enligt 
REVAQ på mellanlag ring. An läggningen skall vidare uppfylla de krav som ställs på denna typ av 
verksamhet, där det ska vara möjligt att ta ut slamprov för månadsvis kontroll. Slamhögarna 
kommer att bli upp till 2m höga. 

Slamplattan avvattnas till en ränna som förses med slamavskiljare. Allt dag- och lakvatten leds 
vidare till en damm för partikelavskiljning innan det släpps ut i befintligt skogsdike. 

3. Miljöpåverkan i stort av nytillkommande verksamhet 

De miljöstörningar som kan tänkas uppkomma vid mellanlagringen av slam är: 
• Utsläpp av dag- och lakvatten till närliggande vattendrag 
• Luktstörningar vid lossning och lassning 
• Transporter t ill och från anläggningen 
• Buller 
• Risk för vindspridning av lättvirvlade fibrer från slammet 

Självklart kommer Käppalaförbundet att vidta åtgärder för att minimera den miljöpåverkan som 
kan tänkas uppstå. 

4. Frågor som bör belysas i Miljökonsekvensbeskrivningen 

Inför det förestående MKB-arbetet har vi identifierat följande aspekter, vilka kommer att belysas i 
den färdiga redovisningen: 

• Utsläppta mängder till vatten via lak- och dagvatten 
• Rening avlak-och dagvatten 
• Recipientförhållanden i dagvattenrecipienten. 
• Transporter till och från anläggningen. 
• Störningar för omgivnin9en i form av lukt och buller. 
• Utsläpp till luft 
• Föreslagen lokalisering 
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Synpunl<.ter 

Undrade om alla hade fån infonnalionen. Orolig f<l< lastbilstransporter på deras vagnål Hade onga problem med bel be<gtakt och 
IHOOI>.tom 
Synpunl<ler pa Jehandet$ Bergtakt 1. Myd<et stOtande buller från sprllngnlng/Sienlctoss. 2. HCgbyt<>rp slår fclr en hel del dåliga lukt e< VId 
l<taftlg vind Mellanfagring från Kappala synp 1 Lejonda!ssjOn igger i nara anslulnlng bD kommande verksamhet. Vad fims ror garanlier 
att vattnet ej blir fO<'orenat'n. 2. Hur ofta kommer transporter attlossa och lasla? 3 Varifrån skall bUirel komma? (ar det vid lossning och 
lastnJng?) 4. luktslomingar ar det dagliga transporter eller någon gång l veckan? 5. 25 000 ton siamar mycket i känslig natur, med en fOr 
bilfället ren sjö. 

Vi ser med stark 0<'0 på era planer att lägga en stamanlaggning i vår narmas1e skog. Vi har redan Obehag av Jehanders dagbron i fO<'m 
av buller från sten och laslbolar. Åven narliggande soptipp Hegby\O<'P har vul<il avsevart under de senaste åren stenbrottet och 
sopbppen ligQer i vår namet och påverkar oss. An nu Lanka sig y11erl.gare en anlag~nlng fclr stam rrin annan kommun ar he~ Olankbatt 
Vi bavar inf<l< den besl<nvning av siamanlaggningens konsekVenser, som n/ redogOr fclr i breven. Yttef193re buller, stOnning l fonn av lukt 
ochluftfibrer från slammol gor det otänkbart att saga ja 1 denna fråga Åvlf'l de Ovriga frågor sO<'n redogors fO<', avseende m~jOpåverl<an, 
oroar oss myd<et Vi har den skogen som re1<teat1onsområde, dar vi ror oss fnu. plockar bar och svamp. Anlaggningen konnmer att 
påverka vårt frilunsliv. Vår badsjö Lejondalssjön har redan utsatts för stark miljöpåverkan av mil~ärens kreatur och blivit overgödd, vilket 
orsakade stO<'a kostnader för kalkning av SJOn, för ett par år sedan. VI ser med oro på att den ånyo ska utsattas fO< övergodni1g, denna 
gång från utsläppen av dagvatten och takvalten, SO<'n ska ske till nMiggande vattendrag. Kan påpekas au lejondaJss)On ~gger lagra an 
fO<estagen slamplats vid Jet-tanders dagbrott. Med hopp om respektsbah be motande i deMa frtga Vantoga halsrungar Mananne 
Undquist genom Borg<~ta FlOberg 

ca 2850 m söder om planerat slamlager. Såg amensen i lokaltidningen. Efttt$0<'0 vår fasllghel hgget i Vlndrlklningen bli ert planerade 
upptag. Vill vi ha era ansöknings handlingar tillhanda 1 synnerhet älgarder for begränsning av lukt ar av intresse i 
konsekvensbeskrivnlngen.År tid och plats bokat för samrådsmola? Ou ar valkommen att delge oss den information du har. Det som finns 
p-å hemsidan gav bara en OversikUig lnfo MVH Kerstin och Krisler Sjogåtd (Har besvarat deras mal) 

KlppalaverkeiS planer- slamlager nara Nåshagens IO<'nt()(Oråde oroar oss en hel det -Lukt • redan Idag slörs vi av och bil av lukt från 
Ragnseh anlaggoing nara Bro. och då ar andå avståndet det dubbla jamfOrt med det planerade slamlagret ·Buller· Jehanders bergståkl 
bulnr rejatt. och ytterligare bUief från lastbilar och tunga redskap Idarar"' oss utan! ·Avnrnng - i tilis!AndsansOkan nedoVIsas att "det 
aktuella området avvannas mot nordost i etl mindre bäd<system. Backen hardeMsen diffus avrinnllliJ. Vår bedömning ar att den 
avvattnas mol Sigtuna~arden i Mälaren: Mao, någon trO<' alt lakvaltnet rinner ut l Sigtunafjärden, men vi befarar att det lika gama kan 
vara Lejondalssjön som f~r ta emot det. l så tall kO<'nmer sjön att vaxa Igen på nol~id, och nar det upptac~s ar det sake~igen fOr sent att 
gOra något ål deU Vi f<l<eslår att slamlagrel placeras betydligt längre bor från bebyggelse och känsliga sjOar! 

Fldt kontakt 1512, Orol.g fO< lukten, Kanner Hogbyt<>rp och ar danned fadd att 1nte kunna s.tta ute SIOfd av buller från berglikten redan i 
dagslaget vag 269 redan o~ belastad hur bior det med annu fter 11ansporter? De at oroliga fOr miljOn, Oroliga fd< ~lsan De ar aven 
oroliga fOr vardel på lasb!jheten. Orof~ga fOr eventuel påverkan på Leiondalss)On. Väldigt ()(l)ig fclr om del kommer att ske påverkan på 
den enskilda vattenläklen Foresl~i a« vei1<Samheten flyilas 111mallt langs med E18 som ar banre mar!( dardet ar langre till narboende 
vilket ger mindre påverkan på månniskoma. 

Kontakt den 13/2 inga synpunkler stors inte av nuvarande verksamhelor 1området och har Inga problem med denna lillkommande 

Ingetsvar 13/2, 14/2, 1512 Lamnat meddelande på 2 oika mobilnr .. Ulstapp av dag- ochlakvatten kO<'nmer att ske mol nordost Detta 
ledet din!kt neriii våra belesmatl<er och betesvaller Vi bedriver hastverksamhet med avel, tilridning, !avling och .nad<Ofderingar Vi har 
ca 45 hastar på girden som i snitt dricker JG-35 iller per hast och dag., total! mellan 1300 och 1600 •ter per dygn. Ett 30 tal av dessa 
histar ar ute dygnet n.r>t året runt. Vi vii inte pa något san risl<.era att vårt lovsavgörande vanen for gården riskerar alt fororenas Delta 
skule direkt påverka våra m<ljhgheler au bedriva vår verksamhet Avnnni1g rrin Grevelund mynnar i na~lggande filgelsjO samt ~Il 
Lejondals vattenresetvoar. 
2. Den vanligaSie vlndriklnongen Over lid i vårt område ar nordostlig vind Detta kan dels innebära problem med luktstOmingar 111d lossning 
och las1n1ng, dels medfOra nsk for spndning av fibrer från slammet Delta kan påverka såval vatten och foder som vår avel med nyfOdda 
101 SO<'n vistas uto dygnel runt och vaxer upp i oppen terrang. 
3 Vag 269 ar redan l dag staritt belastad av tunga fordon Att ytterlogare belasta deM a vag med tunga lianspener kO<'nmer an pave<ka 
dv<ll buleiTWån som lrafiksakorhelen. 
4 Det planerade O<'nnldet ulgOr i dag med Sin bamkog en myd<et popu!art strövområde for såval hundagare som svamp- och 
barplockare, Det står året Nnt bilar parkerade langs vag 269 med manniskor som söker rekreat1on 
5 Taby Galopp kommer au Hytta sin vell<samhell~l Onsta på nara avstAnd til Håbo Haradsallmann.-.g 1:1. Del kommer med stO<' 
samolikt behövas mark l anslulnlng till den nya anlaggnlngen IOr kvalifiCerad hasthållning. Man bör nogsamt övervaga om Inte 
na~iggande mark bOr anv3ndas for delta andamål med sin goda tj igång bit vanen via elt antal sumpmarker och myrar samt mod stora 
betes- och fode<arealer. 
6 Den planerade s!udantaggnongen kommer od<d att attrahera manniskO<' som söker rel<teabon. Alt i det la gel ytteobgare f<l<svåra 
~llgången bli mark for rel<teation samt frambda nylljande av jOrdbruksmark verkar .nte sarski~ genomtankl Anlaggningen HOgby\O<'P bOr 
vara bllräddigl miljOansvar for Upplands Bro kommun. 

Har vatten med enskildbrum och är O<'Oiig för pi verkan på gNndvaUnel Hogbytorp ger dom luklproblem. Radda for spndn1ng och 
SIO<'ning från damm och länviovtade fibrer Undrar hur de skall få vidare information i arendet Åvlf'l radd for ökad andel tunga transponer 
S()(R k()(Omer au gå på vagen som redan i dagslågot kanns osäker med alla tunga transporter som gir dar. Upplever buller vid 

'" 14/2 Skulle ålarkomma med ev synpunkter. 
1512 Har inget besvar av Bro bergtakt Hilgbyt()(p luklar men inte Vid deras bostad. Orolog f()( den eventuella lukl SO<'n kan uppstå rrin 
slamlagrel Undrar aven varf()( man intelagrar slammet vid Högby\O<'p ISIIIIel som redan luktar? 
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Som på dagama hemmavarande pensoonar och åretruntbOende l Ungweten. som ar ett fri~dshusområde. kaMs det angelaget att yttra 
mig i frågan om UIS!ånd fOr meJantagringen av alam. Mi tt hus lr betaget ca 2.5 km fåj:ervtgen från stenbrottet och den tankta 
anlaggntlgen vid vag 269matt på Kartbolagel i Norden AB·s kommunkarta Undertecknad äger fastigheten sedan 1994. Vid 
rorvarvandel ranns inte stollbrott el ej he!l4r Skogsavvel1<ring och framfOr alt en lika stor Itygirafik Over omrtdet som idag. Det var då ett 
synnerligen tyst omrtde bOrtsatt rrtn sådana ml1tara Ovningar som fanns på den tiden. Dricksvattnet var då Inte ett problem oc/l 
LejondaJs!ljOn en ren sjö. Oa<för ... jag framfora mina synpunkter nar det ganer angivna punkter under .3 i llllljudan. • •• •Utstapp b"l 
nartiggande vattendrag·. Mll'l fastlghet har en egen vattentakt som ar en 13m djupt bOrrad brunn. Brunnen /Jf belagen uppstroms en lAng 
åker (i den m~n vattnet rinner neråt l markenlbefllgrunden). Den ligger nedströms ytvatten som kommer från sydvast dvs ~n det håll dar 
slamantaggringen 1r tankt att placeras. Frin sydvast ~nner en bael< ner 1 en dille på Smedstorpsvagen dock inte på min SJda av vagen. 
Langre bon mot vaster flflns våtmarl< och som det ver1<ar en vattenådra. 
Seocfan stenbrottets tilkomst har skador skett på mitt hus som står på plintar. Husgrunden har på kortsidan i backen en bekladn&d av 
murad sandsten som ar putsad och målad, på lAngsidan är bekl~dnaden plåL Nar innerdörren til köketlutade bli den grad an den inte 
kunde öppnas ordnade Jehandel'1/stenbrottel ~an en konsult besiktigade och satte upp en matare utanfor huset Sambdigt med 
tryckvågor från sprangningar i stenbrottet har vattnet, min bnmn av okänd orsak tydligt försam rats. Grumlighet, partiklar, grus och 
stundtals brunt vatten gör att istlille t ini<Opt vatten på ftaSka anvands fOr kal!eko!<ning och madagning Detta blir dyrt i lanQden. Jag var 
just på vag an bestalta en tormig relallvt dyrbar filterinstaftation nar Kappalas brev damp ner som en bomb l brevlådan. Ettersom 
moJanlagling av stam har Okats från 6 till 12 månader får man val anta au osakemeten nar det galler m~jökonsel<venser ocksi har Okat 
Stora mangd&r förglilad jotd, tJisammans med andra tungmetaller och cancerframkaRande amnen fraktas dagligen till det na~iggade 

Hogbytorp. AArat i Långlll'eton besprutas så mycket som tilåtet för att vara odlingsbara Mingder av ammun~ion från militara övningar 
sedan 197().talet kan ha tOrorenat marken öster och norr om Långweten Flygplanen hat tartiga utslapp, i luften och på vattnel 
Sammantaget torstall<s min oro for dricksvattnet och mdjön i Ovngt a all yttertigare mlrk fororenas. Såsom fastighetsagaro i ett 
föddshusområde ar jag medlom l en vagtOrenlno som ocksi skOter gt'Onomrtden och daribland badplatsen l nordvtstra hörnet av 
LOjondatssjOn. Långweten/Nashagens samfanighetsiOrening har en styrelse som skoter förvallningen l agarens stane. Mma fartlågor nar 
det galler förorening, och nar det galler sjön framforalM ovefllodning. oale< vad som kommer att handa med badvattnet. 
Förra sommaren syntes blågront skum langs strandkanten. Kan Kappata garantera au sjön inte påverl<as? Sommarbostäder blir 
v-rdetosa om sjon bllf förorenad. • .LuktstOrningar: Luktstörningar finns redan of\a vid Hogbytorp nar man Aker IM>l Det vore inte sarskil 
trevligt med ytterligare otrevlig doft nlr besOkare kommer på vag 269 trän E t8 eller Bro •. Transporter: vag 269 arredan betastad med 
tung trafik och mojr~gMs fontarande transportvag fOr farligt gods. ·.Butter: Hela dagama, på arbetstid. hörs ett hackande bUier 
omvaldande med ~Ylande buler och stanvande till n stenbtottet i sydväst. Efter aweru.ng av skogspartier hörs bunret annu mer. Ovngt 
buner ar tramfOfallt mycket stO<ande tat ftygtrafik, delvis trafikbuller från vaster beroende på vindförhållanden samt sc/lemalagda 
skjutövningar. Oet säger sig sjaM att Okat bYltet inverkar nega~vt p• trivseln i området. Med vanlig halsning, Lilemor E Ring, 
Smedstorpsvågen 4 (Långvreten,Håbo-Tibble) 2012·02·16 

He~ Har moaagrt infonmation om unståndsansokan fOr mellantagling av slam och jag har 11\get att invanda. SJalvklart forvantar jag ITllg att 
intA hr. •töld .v lukt • mAn lrnr ott ri•k.n Ar mv<".l<At lilon 
Vjl absolut inte ha något byggt i föreslaget tage. Oet f10ns myel<et battre platser. Enligt RUFS skal grona områden tas bllvara. S törs av 
olJud från stenkrossen. De vitt kuMa plocka bar l skogen Bef~nUig sjö redan förstOrd av lt'I1Jardel 

Angående tid1gt samråd med enskilda botOrda med anledning av tillst.åndsansökan tor meDantagring av slam Inom fasbgheten H åbO 
Htradsallmäming 1 1 t Upptands Bro kommun. Ni önsilar lå veta om vi i dag upplevet nlgon fonn av stöm1ng i fonn av lukt, buller eller 
annat trin det område som kommer an tu i anspill k. Soptippen Hogbytorp ligger 19ngte bort, men nar vinden ligger på 61 vårt haY stOrs 
vi ibland av dålig lukt från rippen V1 har också f h en atenkross på nara hal och den stor oss med buller. N1 skrivlit i er ansökan att det 
.-nkta området ror mellanlagmg av stam ar ca 2 hektar stort och att ytan kan utökas med ca 1 hektar vid eventuella framtida behov vilket 
gor oss an mer oroade! Om nu mellanlagret mhte laggas l dessa mlrker vore det tampiiQare och mor log1skl att ptaoera anläggningen 
vaster om vag 269. dar det ar langre bl bebyggelse och dAr redan finns en stor avtallsantaggning. nOmligen Hogbytorp. Vi störs även av 
buher från innygning til Arlanda. Vissa tider kommer nya plan var v.dje minut under en IAngre stund, 

Har si<~ vit ett långt brev. Vad finns det for studier som VIsar att REVAQ metoden ar saker. Kan VI garantera att LejondalsSJön ll'lte 
kommer an pAvorl<as. Kan vi garantera att lagret inte påverl<ar grundvattnet oc/l som som har egna brunnar Vartor just Upplands Bro 
uorMo · in lo '~"' ' ""' •~• ? 
Radd lor lutd, undrar varfor man vaft just denna plats. Ligger vatdigt nara Leiondalss/<)n och darmed aven radd for påverl<an på den 
Istörs ou sar>noninn l st<>nhrniiPI ••mt llunorrl•O. ovnlnnor 
Stor oro tör tötstam så nara speaetlt a<oed for vad slammetiiVlehåller i form av sjukdomsalstrande organismer oc/l metaller. Vikbgt an 
skyddaleiondalssjon. Oro tör transporter och den stank som rötslammet avger. Att en stor del av skogen mellan slamlagret och 
samfatllghelsfOreningen tagils ner unde<läuar Inte precis Tycker att det racker mad beflltakt. Högbytarp och 1nftygning ~~ Artanda vill att 
dema verl<saml\et laggs någon annanstans ute i skogen islailet Stors redan l dagslaget av lukl från Högbytorp. Gåt knappt att bo dar 
om aven det1na verl<samhet kommer tillatånd. 

V~l uttrycka ett stort nej till slamlagret och uttryd<er stor oro for trambda .,..tstoming. Hor hur arbete pågår t beflitaklen men VIll andå r11e 
påstå an han stors overdrivet mycket av det i dagslaget 

Vi har varit bortresta och tyvarr ll'lte kunnat svara på dona meddelande torran nu. Jag VIll meddela an vi rostar nej U den nya 
metanlagringen av stam. Som del ar i dagslaget luktar det redan mod jamna mellanrum från Hogbytorp Även om de h~vdar att deras 
antaggnlng 1nte alls luktar s;) g0r den det il'lte alftid men med jamna melaiVUm. Vi stanger 1111 och med av ftakten på bilen ibland fOt att 
sr,pa lukt. Sedan tu ju lejondalsston dricksvatten reserv och vi Ilar en del naturvårdsorliden som inte heller ska storas av buOer. Vi 
rostar nej och vii darmed Inte ha mel antagringen av slam i nameten av vAr pennanenta bOslad i HåbO Tibble. 

Vi tycker inte det är en bra id~ au förlägga mellan larging av slam i v3ran skog. 



kungörelse telefon s so 553 4o 
e-post lnformatlon@mlttl.se 

Käppalaförbundet inbjuder allmänhet och intresserade 
till samråd inför tillståndsprövning av nytt mellanlager 
för slam i Upplands-Bro kommun. Underlaget för 
samrådet finns tillgängligt på Käppalaförbundets 
hemsida (www.kappala.se). Underlaget kan även fås 
från vår konsult för tillståndsansökan, Anders Attelind, 
Ramböll Sverige AB, som även tar emot synpunkter 
från allmänheten. Han nås på anders.attelind@ramboll.se 
eller telefon O l 0-615 13 25. Synpunkter ska vara oss 
tillhanda senast12mars 2012. 

Käppalaförbundet renar avloppsvatten från mer än en halv 
miljon människor i elva medlemskommuner norr och öster om 
Stockholm. Reningen sker i Käppalaverket som är ett av världens 
mest effektiva aiAoppsreningsverk. Vi tar också tillvara på den 
näring och energi som fums i avfoppsva ttnet och återför slam 
och biogas till samhällets kretslopp. 

Mer information finns på www.kappala.se. 

---..... -
KÄPPAL A 

F or renare SJoa r och skår-gård 
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Samradssvar fran Jehander AB 

Ett informellt samr~d har även hå llits med Jehander AB som driver Bro bergtäkt 
som direkt gränsar till den ti lltänkta slamlagringsytan. Samma material som sänts 
till de närboende skickades även till Jehander AB. Svar inkom den 2012-02-23 via 
mail från bergtäktens produktionschef, se nedan: 

Jag radar helt enkelt upp de funderingar jag har, så får du kontakta mig om det är 
något oklar. 

• Fibrer i luften. Vilka mängder rör det sig om? Vår personalparkering är i 
direkt anslutning med området, är fibrerna något som kan skada lacken? 
Finns det hälsorisker med att andas in dem? 

• Utsläpp t ill vatten. Vi mäter löpande nitrit- och nitrat-halterna i 
närliggande vatten, därför är det viktigt att det finns ett 
kontrollprogram som påvisar slamlagrets eventuella p~verkan som tex 
förhöjda kväve- och näringsvärden. 

• Lukten. Jag har varit och besökt lager som legat ett tag och mognat, 
vintertid, och kan under de förutsättningarna Inte påstå att lukten är 
speciellt besvärande. Däremot undrar jag med vilka intervall fyllning av 
bassängerna kommer att genomföras, är det lite hela tiden eller 
kommer det att ske periodvis. En gassande het sommardag, hur luktar 
det på vår arbetsplats då? Vad finns det för ~tgärder att vidta om 
lukten blir för påträngande? 

Kort om vad jag reagerar på i första hand. Aterkom som sagt vid frågor. 

Upprättat av 

Anders Attelind 

Käppala slamlager 

Unr 613K1149265 
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Oatum 2012-02-23 

Ramböll Sverige AB 
Dragarbrunnsgatan 788 
753 20 Uppsala 
Division: Mitt 

T: +46-10-6 15 60 00 
F: +46-18-69 55 49 
www.ramboll.se 

Unr 613Kl149265 

aadmmu 120426074539 

Ramböl l Sverige AB 
Org nr 556133-0506 
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Protokoll 

Uppdrag Käppalaförbundet 
Tillst~ndsansökan för mellanlager för slam 

Mötets syfte Samråd med myndigheter 

Datum och plats 120418, Sätra g~rd i Upplands-Bro kommun 

Närvarande Ulrika Happaniemi, Länsstyrelsen (UH ) 
Anna Bohlin, Länsstyrelsen, (AB) 
Torsten Palmgren, Käppalaförbundet {TP) 
Peter Hugmark, Käppalaförbundet {PH ) 
Denis van Moeffaert, Sweco (DVM ) 
Mats Ejderby, Sweco (ME) 
Ola Lindstrand, Ramböll Sverige AB {OL) 
Anders Attelind, Ramböll Sverige AB {AA) 

Protokollföra re AndersAttelind 

Delgivning Närvarande samt Miljö- och Hälsoskyddskontoret i 
Upplands-Bro kommun, att Åsa Bergström 

Noterat 

Punkt Noterat 

1 Välkomna 
TP öppnar mötet och hälsar deltagarna välkomna. 

2 Syftet m ed mötet 
OL redogör för varför Käppalaförbundet kallat t ill ett nytt 
samr~dsmöte. Orsaken till det förnyade samrådsmötet är att 
informera om de mindre förändringar som tillkommit under 
arbetets g~ng. 

TP kompletterar med att ansökan eventuellt kommer att 
kunna omfatta hantering (t.ex inblandning av kompost). Då 
m~ste handlingarna även kompletteras med branschkod för 
detta. I en framtid då hela ytan är i bruk kommer det att röra 
sig om en hantering av upp till 25 000 ton slam per ~r. 

UH & AB tillägger att hantering av organiskt materia l faller 
under koden 90.160 vilket gör att det automatiskt innebär 
betydande miljöpåverkan med allt vad det innebär för 
tillståndsprocessen med utökat samråd mm. En 
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Ramböll Sverige AB 

Dragarbrunnsgatan 78B 

7S3 20 Uppsala 

Tfn 010-61S 60 00 

Direkt 010- 61S 13 25 

Fax 018-69 SS 49 

Anders.attelind@ramboll.se 

www.ramboll.se 

Datum 2012-04-18 

Unr 613 Kl1 49265 

Ansvar 

Ramböll Sverige AB 
Org. nummer 556133·0506 



komplettering av ansökan till att omfatta även 
hantering/behandling kommer därmed troligen att kräva att 
samr~det kompletteras i dessa delar. 

3 Samråd 
UH visar dokument som inkommit till länsstyrelsen efter 
samr~dstidens utg~ng. Dessa har även delgivits 
Käppalaförbundet 

AB nämner även att vi skall se till att den till länsstyrelsen 
inlämnade samr~dsredogörelsen blir helt komplett i samband 
med kompletteringen efter detta möte. 

AA ser till att ett komplett samr~dsmaterial når länsstyrelsen 
Mötet enas även om att snarast tillse att samtliga fått all 
information i ärendet. 

OL fr~gar vilka som kan anses lämpliga att ing~ i en ev. 
utökad samrådskrets vid betydande miljöp~verkan . Förslag: 
HaV, Naturv~rdsverket, Vattenmyndigheten, Trafikverket, 
skogsstyrelsen, intresse organisat ioner mfl. 

4 Beskrivning av förslag till villkor under prövotid 

Protokoll 

nllst~ndsansökan 2012 

613 Kli 49265 

OL anläggningen dimensioneras för 25 000 ton. 
Käppalaförbundet har avtal med entreprenörer ett par år 
framåt vilket innebär att det är ett utmärkt tillfälle att studera 
anläggningens funktion med en lagring av maximalt 2 000 
ton slam per år. Föreslår en prövotid på 2 till 3 ~r innan 
fastställande av slutgiltiga villkor med vissa delmål som skall 
redovisas under perioden. 
Osäkerhet: - kvalitet och kvantitet p~ lakvattnet. 

~ 

- lukt hur mycket, beredskap för luktdämpande 
åtgärder. 

TP anger att erfarenheten visar p~ små mängder lakvatten 
som kommer att kunna hämtas med slamsugbil eller 
traktorsläp för att släppas till det allmänna ledningsnätet 
alternativt spridas på åker. 

OL redovisar som ett tänkbart förslag att i samband med att 
verksamhete n startar och dag- lakvatten börjar genereras 
sker flödesproportionell provtagning under en period på 2 
månader. Med stöd av denna inledande provtagning skall 

Bilaga G 

RAMB LL 

2 av 4 



Käppalaförbundet senast 3 m~nader efter att verksamheten 
påbörjats föreslå prövotidsvillkor avseende hantering och 
utsläpp av dag- och lakvatten. 

Lukt 
OL ett tänk bart förslag på villkor för lukt är att 
Käppalaförbundet skall minst en gång per halvår räknat från 
att verksamheten påbörjats ska redovisa omfattning av 
problematiken samt eventuella klagomål från 
omkringboende. Senast 3 år efter att verksamheten 
påbörjats skall slutliga villkor för lukt redovisas. 

AB åtgärder för att minska lukt? TP finns flera alternativ 
bland annat tält för blandning eller övertäckning av högarna. 
Under prövotiden kan verksamheten även avslutas i väntan 
på lösning på eventuella luktproblem. 

OL Slutlig a villkor skall föreslås senast 3 år efter att 
verksamheten startat. 

UH framför att man vill försöka undvika prövotider och att 
dessa är allt för långa men då detta har ett tydligt samband 
med teknikutveckling vilket prövotider skall vara ti ll för 
kanske det kan fungera ändå. 

UH alternativ lokalisering? Redovisa transporter. 

OL svarar närhet till slamspridning, andra bullrande och 
luktande verksamheter samt att det redan är i detta område 
som slammet hanteras och används i dagsläget är bland 
annat sk~l till val av plats. 

UH påpekar vikten av att lokaliseringsutredningen tydligt 
framgår i MKB. 

5 Teknisk lösning 

Protokoll 

Tillstindsansökan 2012 

613 Kl l 49265 

DM redovisar tänkt teknisk utformning för prövotidsperioden 
med slamplatta och lutning mot mitten där uppkommet 
dag/lakvatten i varje slamfack kan separeras beroende på om 
facket är tomt eller ej. Tät damm/uppsamlingsbrunn anläggs 
för lakvatten medan en fördröjningsdamm anläggs för 
dagvatten innan utsläpp till recipienten. Noggrann uppföljning 
av vatten både kvalitet och kvantitet av dagvatten och 
lakvatten skall utföras. 
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AB undrar vad lakvattnet innehåller. PH svarar kväve, fosfor 
och susp/slam. 

Ramböll tar fram trafiksiffror för väg 269. PH & OL anger 
även att man kan styra utlastning till dagt id vardagar. 
Däremot måste inlastning och lossning kunna ske 
kontinuerligt. 

5 Kommentarer och överväganden f rån Länsstyrelsen 
Utöver vad som ovan har framförts: 
UH ta kontakt och informera miljökontoret om de 
förändringar som tillkommit. 
Presentera lösningen för de oroliga samrådsparterna "ej ett 
krav". 
Räcker med en anmälan t ill kommunen vid 
försöksverksamhet med blandn ing om det rör sig om < 500 
ton. 

6 Övrigt 
Mötet avslutades med ett besök vid den tilltänkta platsen för 
slamlagring. Bland annat studerades diket som avvattnar 
området. 

Dike Tänkt slamlagringsyta 

Protokoll fört av : Justerat 

Anders Attelind 

Protokoll 

Tollst~ndsansökan 20 12 

613 Kli 49265 

Torsten Palmgren 
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2012-04-01 
Länsstyrelsen: 
All: Kerstin Rosen-Nilsson Joakim Pansar, Lars Åkerblad 
Box 22067 
l 04 22 Stockholm 

'f. Kopia: 

Bilaga G 

Bilaga 5 

Käppala (012 -04- o !t 
Att: Torsten Palmgren 
Box 3095 
181 03 Lidingö 

Kopia: 
Upplands-Bro kommun 
Att: Asa Bergström 
Miljö-och hälsoskyddskontoret 
196 81 Kungängen 

Mellanlagring av slam Håbo Häradsallmänning 1:1 Upplands-Bro kommun 

Det har kommit till vår kännedom att det gått ut inbjudan för tidigt samråd med enskilt 
berörda fastighetsägare med anledning av tillståndsansökan för mellanlagring av slam inom 
fastigheten Håbo Häradsallmänning l: l i Upplands-Bro. 
Enligt samtal med Torsten Palmgren på Käppala har inbjudan sänts ut till dem som bor på en 
radie av l km från det tilltänkta slamlagret Samrådstiden gick ut 22 februari 2012. 

Vi som nu protesterar mot detta frågar sig följande: 
Hur är det möjligt att man drar gränsen för samråd vid fastigheten Grevelund och Karlslund 
när vi som bor därefter ligger närmare till än tex. Långvretens fastigheter som har fått 
inbjudan till samrådet. (Se Karta) Vi är starkt kritiska mot detta förfaringssätt och vill 
fortsättningsvis bli informerade om vad som händer i frågan. Vi störs redan i dag av 
bergtäkten och Högbytorp. Dessutom är väg 269 en av landet farligaste vägar med hård trafik 
och många trafikolyckor. 

Berörda Fastighetsägare (se namnunderskrifter) 

Kontakt: Fastigl1et Alby 3:3. Inger och Nils Löfstedt Alby by väg 7 197 93 Bro 
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Frän: Rosen-Nilsson Kerstin 
Skickat: den26mars 2012 12.:52 
Till: erik.karlsson:Ci'habotibble.s~ 
Kopia: Haapaniemi Ulrika; AB-DL-Kundtjänst 
Ämne: Slam mellanlagring Upplands-Bro 

Hej Erik! 

Bilaga 5 

I bifogad fil finns det underlag som Käppalaförbundet tagit fram inför samrådet med oss. 
Under samrådet diskuterar man vilka frågor som är särskilt viktiga att belysa i 
miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) och vilka alternativ som kan behöva utredas 
närmare. Under denna rrocess utformas det alternativ som sökanden sedan väljer att 
komma in med en tillstandsansökan för. 

När ansökan kommer in till miljöprövningsdelegationen på Länsstyrelsen kommuniceras 
den till tillsynsmyndigheten och andra som kan tänkas beröras av den sökta åtgärden. 
Dessa har då möjlighet att yttra sig över om ansökan och MKB: n ger tillräckligt underlag 
för att kunna bedöma (pröva) ansökan. MPD beaktar dessa yttranden och gör även en 
egen bedömning av om ärendet behöver kompletteras. När ärendet väl är komplett, så 
kungörs det i dagstidningar och på vår 'Nebb. Berörda har då möjlighet att yttra sig över 
ansökan. Du få alltså en ny chans i samband med att ansökan kommuniceras. 

Av Käppalaförbundets hemsida (länk nedan) framgår att Förbundet valt ut en 
samrådskrets av närmast beröra fastighetsägare som de kommunicerat direkt med. 
Förbundet har även annonserat i lokaltidning och via sin hemsida. 
Länk till Käppalas information: 
http: //w·ww. kappa la .se/ de fault. as o ?page= 1&nid = 134&hd =3&uhd =O&show= 12 

Vänligen, 
Kerstin Rosen Nilsson 

Enheten för miljöskydd 
Länsstyrelsen i Stockholms län 
Box 22067, 104 22 Stockholm 
Besök: Hantverkargalan 29 
Telefon: 08 785 45 27 
, •• '- •J ~f"'SSf ,..1"~ ~.a., S': s•oc..,hOI..,.,_ 

Skriv inte ut det här mejlet i onödan - spara papper och miljö 

Frän: Erik Karlsson fmailto:enk.l<arlssonro habotibble.s-:1 
skickat: den 22 mars 2012 09:21 
Till : Länsstyrelsen i Stockholms län 
Ämne: Slam mellanlagring Upplands-Bro 

Hej! 

Skulle vilja veta hur ärendet med det mellanlager för slam som Käppala planerar i Upplands
Bro kommun fmtskrider? 
Jag önskar också få ta del av de hand lingar i ärendet som ni kan presentera elektroniskt på er 
sa j t eller via mej L 
Slutligen, om jag vill komma in med ett inlägg i processen, när och hur kan jag göra det? Jag 
tick ingen kallelse till samråd och när jag tick reda på att lagret planeras var denna tid redan 
utgången. 
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Med ett varmt tack å förhand 
Erik Karlsson 
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Datum 
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Enheten för miljöskydd 
Ulrika Haapaniemi 
08-785 54 27 

2012-06-15 5510-37161-2011 

Postadress 

.. INKOM 
I.ANSSlYRELSEN i SiOCf;HOLMS LÄN 

2012 -06- 2 5 
DNR: ....... nJL .... _t. .. ~L.~.~ .... ~.!!...!.L 

Käppalaförbundet 
Box 3095 
181 03 Lidingö 

Miljöpåverkan från mellanlagring av slam från Käppala 
avloppsreningsverk inom fastigheten Håbo 
Häradsallmänning 1:1 i Upplands Bro kommun 

BESLUT 

Länsstyrelsen beslutar med hänvisning till 6 kap. 5 § miljöbalken och till bilaga 2 
i fOrordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar att planerad 
verksamhet inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 

REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET 

Verksamhet 
Käppalaförbundet har för avsikt att ansöka om tillstånd enligt miUöbalken till att 
uppföra och driva en anläggning för mellanlagring av upp till 25 000 ton avvattnat 
slam från Käppala avloppsreningsverk. 

Käppala avloppsreningsverk producerar idag cirka 19 000 ton slam per år. 
Merparten av slanunet mellanlagras av entreprenörer eller lantbrukare irman det 
slutanvänds. Transporter av slam från Käppala reningsverk till mellanlagring sker 
idag med lastbil. Slamtransporterna uppgår idag uppskattningsvis till cirka 600 
slamtransporter årligen. Förbundet planerar att uppföra en ny anläggning med en 
kapacitet att mellanlagra ett års slamproduktion. Ä ven till det planerade 
mellanlagret kommer transporter att ske med lastbil. Vid en produktion av 25 000 
ton slam bedöms antalet transporter till cirka 800 per år. 

Lokaliseringen 
Området fcir mellanlagret ligger norr om Högbytorps avfallsanläggning direkt i 
anslutning till Jehanders bergtäkt inom fastigheten Håbo Häradsallmänning l: l i 
Upplands Bro kommun. 

Omgivande mark utgörs av skog. l sydost ligger ett mindre område med 
skyddsvärd sumpskog. Området avvattnas mot nordost i ett mindre bäcksystem 
som delvis har en diffus avrinning. 

Samråd 
Samråd enligt 6 kap. 4 § miljöbalken med Länsstyrelsen och tillsynsmyndigheten, 
bygg- och miljöavdelningen i Upplands-Bro har genomförts den 12 januari 2012. 

Besöksadress E·posUwebbplats 

Lansstyrelsen i Stockholms lan 
[Enhet) 

Telefon 
(vxl} 

Fax 



LÄNSSTYRELSEN I 
STOCKHOLMS LÄN 

BESLUT 
Datum 
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Beteckning 

2012-06-15 5510-37161-2011 

Ytterligare ett möte hölls med Länsstyrelsen den 18 april 2012 varvid området där 
slamlagret är planerat att byggas besöktes. 

Inbjudan till allmänheten om samråd har skett genom annonsering i tidningen Mitt 
i Upplands Bro den 7 januari 2012 och den 21 januari 2012. Informationsbrev har 
skickats till sex fastigheter belägna inom en radie av 1 km från planerat slamlager 
samt till Näshagens och Långvretens samflillighetsförening. Samråd har även skett 
med Jehanders AB som bedriver angränsande bergtäkt 

En samrådsredogörelse lämnades in till Länsstyrelsen den 2 maj 2012. 

Av samrådsredogörelsen framgår att de boende i närområdet redan idag upplever 
störningar från befintliga verksamheter i området i form av främst lukt, buller och 
trafiksituation på väg 269. De farhågor som framförts gällande det planerade 
slamlagret är främst: 

ytterligare luktstörningar i området från lossning och lastning av slam 
spridning av lättvirvlande fibrer från slammet 
påverkan på grundvatten, närliggande sjöar och vattendrag och i synnerhet 
risken för påverkan på Lejondalssjön 
påverkan på skogen och dess rekreationsvärde och frilufts liv 
ytterligare trafik på väg 269 som kan komma att ytterligare påverka 
bullernivån och trafiksäkerheten 

LÄNSSTYRELSENS BEDÖMNING 
Den planerade verksamheten omfattas av verksamhetskoden 90.30 i bilagan till 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Det innebär 
att verksamheten omfattas av tillståndsplikt enligt mi ljöbalken. 

Koden finns inte upptagen i 3 §förordningen (1998:905) om miljökonsekvens
beskrivningar bland de verksamheter som alltid ska antas medföra en betydande 
miljöpåverkan. Länsstyrelsen ska då enligt 3 § sista stycket med stöd av 
kriterierna i bilaga 2 till förordningen (1998:905) besluta om verksamheten eller 
åtgärderna kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Om Länsstyrelsen 
finner att verksamheten kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska 
samråd förutom med Länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan 
antas bli särskilt berörda även ske med övriga statliga myndigheter, kommuner, 
allmänhet och organisationer som kan antas bli berörda 

Sammantaget bedömer Länsstyrelsen utifrån kriterierna i bilaga 2 avseende 
verksamhetens karaktäristiska egenskaper, lokalisering och de möjliga effekternas 
karaktäristiska egenskaper att verksamheten inte kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan. 
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Länsstyrelsen anser dock med anledning av att verksamheten är en nyetablering 
och är planerad att ligga i ett område där enskilda som kan antas bli särskilt 
berörda redan idag upplever störningar från omkringliggande verksamheter att 
miljökonsekvensbeskrivning ska omfatta uppgifter enligt punkterna 1-5 i 6 kap 
7 § miljöbalken. 

Länsstyrelsen anser det viktigt att miljökonsekvensbeskrivningen innehåller 
alternativa lokaliseringar, alternativa metoder till långtidslagring för hygienisering 
av slam och nollalternativ i enlighet med punkt 4 i 6 kap 7 § miljöbalken. 

Av miljökonsekvensbeskrivningen ska framgå vilka skyddsåtgärder som kan och 
kommer att vidtas för att så långt som möj lig minska risken för: 

spridning av damm (fibrer) från slamlager och slamtransporter 
påverkan på sjöar och vattendrag till följd av utsläpp av lak- och dagvatten 
samt luktstörningar till följd av verksamheten 
påverkan på omgivningens fri luftsliv och rekreationsvärde 

ÖVRIGA UPPL YSNINGAR 
Oberoende av att samråd har ägt rum mellan bolaget och Länsstyrelsen om 
miljökonsekvensbeskrivningens innehåll, kan Miljöprövningsdelegationen, som 
beslutar i ärendet, begära kompletteringar om det anses att beskrivningen som ges 
in inte uppfyller kraven i 6 kap. miljöbalken. 

Detta beslut kan inte överklagas. 

'/./ l jJJL ll!la;vr !U.JJ/41' 
Lena Pettersson 
Miljöskyddschef 

Kopia till: 
Akten 
Deltagare vid samrådsmötet 
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DELEGATIONSBESLUT § 261 
Tillväxtkontoret Datum Vårt diarienummer 

Bygg- och miljöavdelningen 
Handläggare, telefon 

2012-08-30 11/0502-427 

Asa Bergström, 08-581 692 29 

lffi.ANfJS.8RO K ... 
8)'gg-och mlljanb1dln 

2013-01-22 

Länsstyrelsen i Stockholms län 
Miljöprövningsdelegationen INKOM 
Box 22067 LÄNSSTYRELSEN l STOCKHOLMS LÄN 
l 04 22 Stockholm O 

2 12 -09- o 4 

DNR:-~.!..~.= .. ~9..!.~~--~~--~···
Käppa a or un ets ansökan om tillstånd för lagring av 
slam inom Håbo Häradsallmänning 1:1 
Er beteckning 551 1-20188-2012 

Ärendebeskrivning 

Käppalaforbundet har tilllänsstyrelsen i Stockholms län den 25 juni 2012 
inlämnat ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till mellanlagring av slam 
inom fastigheten Håbo Häradsallmänning 1:1, kod 90.30, enligt bilagan till 
fOrordning 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

Tillväxtkontorets bygg- och miljöavdelning mottog den 4 juli 2012 remiss från 
länsstyrelsen i Stockholms län, miljöprövningsdelegationen. Bygg- och 
miljöavdelningen ges tillftille till yttrande huruvida uppgifter om komplettering 
av ansökan inklusive miljökonsekvensbeskrivningen behövs. 

Senaste dag for yttrande var den 20 augusti 2012, bygg- och miljöavdelningen 
har fått anstånd tom v. 3 5. 

Tillväxtkontorets kommentarer 

Tillväxtkontorets bygg- och miljöavdelning har tagit del av ansökan och 
miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) och anser att de bör kompletteras. 

Av länsstyrelsens beslut, daterad 2012-06-15, om betydande miljöpåverkan 
framgår att det är viktigt att MKB:n innehåller alternativa lokaliseringar, 
a lternativa metoder till långtidslagring for hygienisering av slam och 
nollalternativ i enlighet med miljö balken. MKB:n ska visa vilka skyddsåtgärder 
som kan och kommer att vidtas fOr att så långt som möjligt minska risken för: 

spridning av damm (fibrer) från slamlager och slamtransporter, 

påverkan på sjöar och vattendrag till foljd av utsläpp av lak-och 
dagvatten samt luktstörningar till foljd av verksamheten samt 

påverkan på omgivningens friluftsliv och rekreationsvärde. 

A v avsnitt 6.3 i MKB:n framgår att området redan är påverkat av den pågående 
verksamheten vid bergtäkten och att lukt och buller kan innebära en viss 
påverkan på det rörliga friluftslivet. Komplettering bör ske med skyddsåtgärder 
som ska vidtas for att minska risken for luktolägenhet och skyddsåtgärder för 
att minska risken påverkan på omgivningens friluftsliv och rekreationsvärde. 

Upplands-Bro kommun 

Furuhällsplan 1 

Telefon 08-581 690 00 

Fax 08-581 692 40 
byggochmiljonamnden@upplands-bro.se 

Bankgiro 5420-3674 

Org. nr 01-212000-0100 

www.upplands-bro.se 196 81 Kungsilngen 



Datum Vårt diarienummer 

2012-08-30 1110502-427 

I avsnitt 7 framgår olika metoder för att hygienisera slammet. Bygg- och 
miljöavdelningen anser att ett tänkbart alternativ tilllångtidslagring, som 
innebär mindre störningar för omgivningen, bör belysas i MKB:n. 

I avsnitt 10.3.4 nämns att risken för spridning av lättvirvl8;Ilde fibrer till 
omgivande bebyggelse är mycket liten. Bygg- och miljöavdelningen anser att 
komplettering bör ske med tydliga skyddsåtgärder för att minska risken för 
spridning av damm (fibrer) från slamlagret och slamtransporter för att minska 
risken påverkan på omgivningens friluftsliv och rekreationsvärde. 

Begränsning av omgivningspåverkan ~ör säkerställas innan tillståndsgivning. 

Rättelse 

Håbo Häradsallmänning har inte tillstånd till att bedriva lagring av trädråvara 
och flisning inom ytan för planerad slamlagring. 

På ytan för planerat slamlager, inom Håbo Häradsallmänning 1:1, har bygg
och miljönämnden den l juli 2010 fått en anmälan om att bedriva lagring av 
träråvara och flisning. Den 9 november 20 l O meddelades ett beslut med 
tOreläggande om försiktighetsmått. Detta beslut kan, om det skulle visa sig 
nödvändigt, skärpas med längre gående krav och verksamheten kan, om det är 
motiverat, förbjudas. 

övrigt 

Det planerade området ingår inte i av översiktsplanen markerat område som 
befintligt eller planerat verksamhetsområde. Området har ingen detaljplan, 
kommunen har därmed inte prövat mark- eller vattenområdets lämplighet för 
anläggningen. 

TILLVÄXTKONTORET 

Enligt delegation 
.. -

'b gg- . milj·· hef 

Kopia till: 

Akt 
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tÅl LÄNSSTYRELSEN u l STOCKHOLMS LÄN 
Miljöprövningsdelegationen 

BESLUT 

Datum 

2012-11-15 

l (3) 

Beteckning 

5511-20188-2012 

Postadress 

Delgivningskvitto 

Käppalaförbundet 
Box 3095 
181 03 Lidingö 

LfRANDS.BROKOKU 
Sg-och rni~Gr*~lden 

2013 -01- 2 2 

F .. 1·· d k 1 tt · ··k "f o Dnr 11 /on?., ore aggan e om om p e ermg av anso an 1 raga \J 111 

tillstånd enligt miljöbalken till mellanlagring av slam från 
Käppala avloppsreningsverk inom fastigheten Håbo 
Härad~allmänning 1:1 i Upplands Bro kommun 

BESLUT 

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Stockholms län förelägger med 
stöd av 22 kap . . 2 § andra stycket miljöbalken Käppalaforbundet, organisations
nummer 222000.:0117, att senast den 6 december 2012 till Miljöprövnings
delegationen komma in med kompletteringar enligt nedan i 6 exemplar. 

Länsstyrelsens diarienummer ska anges. Kompletteringarna bör även lämnas in 
digitalt till ulrika.haapaniemi@lansstyrelsen.se. Om ansökan inte kompletteras i 
enlighet med detta föreläggande kommer den att prövas utifrån befintligt 
underlag. Detta kan innebära att ansökan avvisas helt eller i vissa delar. 

l. Komplettera handlingama med ett aktuellt/gällande registreringsbevis for 
Käppalaforbundet. 

2. Förtydliga ansökans omfattning och yrkanden. 

3. Redogör for vilka tekniska möjligheter och metoder som finns for att kunna 
lossa och lasta ut slam så att luktstörningar inte uppstår. Ange vilka for- och 
nackdelar de olika metoderna kan tänkas ha samt ange vilka metoder som är 
planerade att utredas under prövotiden. Ange om och i så fall vilka särskilda 
åtgärder som kan behöva vidtas for begränsning av luktstörningar från 
kemikondbehandlat slam. 

Redogör for hur, under prövotiden, lukt från verksamheten kan och kommer 
att kontrolleras, vilka åtgärder kan och är planerade att vidtas for att så långt 
som möjligt begränsa luktstörningar. Redogör vidare for den beredskap som 
finns och som kan vidtas for att åtgärda en luktstörning. 

4. Redogör for vilka skyddsåtgärder som kan vidtas för att minska risken for 
spridning av damm (fibrer) från slamlagret och från transporter. 

Besöksadress Telefon E-post/webbplats 

Lansstyrelsen i Stockholms län 
Miljöskyddsenheten 

Hantverkargatan 29 08-785 40 00 (vxl) miljoskydd.stockholm@lansstyrelsen.se 
Fax www.lansstyrelsen.se/stockholm 

Box 22067 
104 22 STOCKHOLM 

08-651 57 50 
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Beteckning 

2012-11-15 5511-20188-2012 

5. Redogör för hur bedömningen av om ett dagvatten är att betrakta som rent 
ska ske. Ange de parametrar och värden som Käpplalaförbundet ska vara 
uppfyllda för att dagvattnet ska betraktas som rent? 

6. Redogör för hur kontroll ska ske så utsläpp avlak-och förorenat dagvatten 
inte sker från verksamheten. Ange vilka åtgärder som kan och är planerade 
att vidtas för att så långt som möjligt rorhindra utsläpp av lak-och förorenat 
dagvatten. 

N.ULJÖPRÖVNmNGSDELEGATIONENSÖVERVÄGANDEN 

Av 22 kap. l och 2 §§ miljöbalken framgår att en godtagbar miljökonsekvens
beskrivning (MKB) är en förutsättning för handläggning av tillståndsärendet Om 
tillståndsmyndigheten finner att MKB:n är otillräcklig och bör kompletteras ska 
den enligt 22 kap. 2 § andra stycket förelägga sökanden att avhjälpa bristen inom 
viss tid. Detsamma gäller också för ansökningshandlingarna i övrigt. 

Miljöprövningsdelegationen bedömer att Käppalaförbundets ansökan och MKB 
behöver kompletteras enligt vad som framgår av detta beslut fOr att en prövning 
av verksamheten enligt miljöbalken ska kunna genomföras. 

För att förtydliga innebörden i begärda kompletteringar kommenteras nedan några 
punktera i detta få~eläggande. 

Punkt 2: Käppalaförbundet ansöker om tillstånd till att mellanlagra maximalt 
25 000 ton slam från Käppala avloppreningsverk per år. Samtidigt yrkar 
Käppalaförbundet på att avgörandet om vilka slutliga villkor som ska gälla för i 
princip hela den sökta verksamheten, d.v.s. för mellanlagring av slam, och för 
utsläpp av behandlat dag- och lakvatten ska göras först efter en prövotid om tre år. 

Käppalaförbundet anger å andra sidan under förslag till villkor för verksamheten 
att en prövotid krävs får att kunna föreslå lämpliga slutliga villkor avseende lukt 
och utsläpp av dag- och lakvatten. Bland förslag till prövotidsföreskrifter föreslås 
också att Käppalaförbundet efter prövotiden ska inkomma med förslag till slutliga 
villkor avseende lukt och luktdämpande åtgärder samt hantering och utsläpp av 
dag- och lakvatten. 

Miljöprövningsdelegationen antar dock att Käppalaförbundet har menat att man 
yrkar på en prövotid får avgörandet av vilka slutliga yillkor som ska gälla för lukt 
och inte för själva tillståndet för mellanlagring av slam i sig. 

Miljöprövningsdelegationen önskar ett förtydliganden av vad ansökan avser och 
yrkanden. 
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Punkt 3: A v handlingama framgår att slammet från Käppala avloppsreningsverk, 
som förnärvarande behandlas genom en s.k. kemicondprocess, har en 
karaktäristisk lukt och att risken för luktolägenheter efter lagring därför är större 
än om det inte är kemikondbehandlat. Vidare framgår av handlingarna att 
Käppalaförbundet planerar att upphöra med kemikandprocessen om ett par år. 

Detta beslut har fattats av Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i 
Stockholms län. I beslutet har deltagit Lena Johansson, ordförande och 
Anette B roman, miljösakkunnig. Föredragande har varit Ulrika H aapaniemi, 
milj ö handläggare. 

0
1 
l 

' 

Bilagor: 
Yttrande från Bygg- och miljöavdelningen i Upplands Bro kommun 

Kopia till: 
Bygg- och miljöavdelningen i Upplands Bro kommun 
MPD-pännen 
Akten 
LJ, UH, AB 
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Länsstyrelsen i Stockholms län 
M i ljöprövningsdelegatinen 
Box 22067 
104 22 STOCKHOLM 

Datum Handläggare 

2012-1 2-13 Torsten Palmgren 

Diarienummer Projektnummer 

Komplettering till ansökan om tillstånd enligt miljöball<en till mellanlagring av 

slam från Käppala avloppsreningsverk inom fastigheten Håbo Häradsallmänning 

l: l i Upplands Bro kommun 

(Er beteckning 5511-20188-2012) 

1 KOMPLETTERINGAR 

Nedan angivna nummer hänvisar till Ert föreläggande om komplettering från den 15 
november 20 12. 

Punkt, Länsstyrelsens önskemål samt sökandes svar 
sida 

1, s1 Komplettera handlingarna med ett aktuellt/gällande registreringsbevis för 
Kf:tppatarorbundet. 

Registreringsbevis bifogas i Bi laga l. 

2, s1 Förtydliga ansökans omfattning och yrkandctt. 

Bal<grund 
KäppalafOrbundet vill vi inledningsvis understryka att vår ambition är 
att hitta en väl fungerande hantering avseende mellanlagtingen av slam 
inom aktuell fastighet i Upplands Bro. Verksamheten skall inte orsaka 
störningar for boende i trakten. För att åstadkomma detta har vi fOr 
avsikt att, till en början, påfora slam i steg och efter hand, om så 
behövs, justera ha n teringen så att störningar till luft, mark och vatten 
minimeras så långt rimligt är. 

KäppalafOrbundet bedömer diirfOr att en prövotid är särskilt viktig för 
att samla mer kunskap om hur utlastningen av slammet under 
sensommar/tidig höst genererar eventuella problem som måste hanteras 
på särskilt sätt. Prövotiden ger oss också en möjlighet att studera hur 

Käppalaförbundet 

Post Box 3095, 18 1 03 Lidingö Telefon 08·766 67 00 Telefax 08·766 67 01 E·post kappala@kappals.se Webbplats www.kappala.se 

Besök Södra Kungsvågen 315, Lidingö 



Käppalaförbundet 

lakvattnets karaktär påverkas av den metod vi väljer får hanteringen av 
slammet. 

Visar det sig att från början tänkt metodik vid hanteringen av slammet 
inte ger önskat resultat enligt ovan, avser vi att ompröva metoder och 
rutiner så att vi inom den begärda prövotiden finner en hantering som 
klarar av den sökta årsmängden om 25 000 ton. 

Förtydliganden 
Ansökan avser tillstånd till mellanlagring av slam från Käppalaverket 
om maximalt 25 000 ton per år samt till utsläpp av behandlat lakvatten. 

Punkt 8 Förslag till villkor 
I ansökan redovisas under punkt 8 fårslag till villkor får den sökta 
verksamheten. I ansökan redovisade fårslag enligt punkt l - 8 kvarstår. 

För prövotiden vill vi fårtydliga avsikten med följande fonnulering: 

Förslag till prövotidsvillkor 
Under prövotiden (3 år räknat från och med att verksamheten påbörjats) 
erhålls de erfarenheter som krävs får att kunna föreslå slutliga villkor 
avseende kontroll av lukt och utsläpp av dag- och lakvatten till 
omgivningen. Käppalaförbundet föreslår följande prövotidvillkor; 

l . I samband med att verksamheten startar och dag- och lakvatten 
börjar genereras skall flödesproportionell vattenprovtagning ske 
som veckoprov. 

2. Med stöd av den inledande vattenprovtagningen skall 
Käppalaförbundet senast sex månader efter att verksamheten 
påbörjats föreslå prövotidsvillkor avseende villkor för 
totalfosfor, totalkväve i dagvattnet samt villkor får 8007, 

suspenderad substans, totalfosfor samt totalkväve i lakvatten. 

3. Senast 6 månader efter prövotidens utgång skall 
Käppalaförbundet förslå slutliga villkor avseende total fosfor, 
totalkväve i dagvattnet samt avseende 8007, suspenderad 
substans, totalfosfor samt totalkväve i lakvatten. 

4. En gång per halvår efter det att verksamheten har påbörjats skall 
Käppalaförbundet till berörd miljömyndighet redovisa 
omfattning av de eventuella luktproblem som uppkommit vid 
hanteringen samt eventuella klagomål från närboende. 
Käppalaförbundet skall samtidigt redovisa hur man genom 
luktdämpande åtgärder försökt och försöker att minimera 
störningarna. 

Kappalaförbundet 
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Käppala fårbundet 

3, s 1 

5. Senast 6 m ånader efter prövotidens utgång skall 
Käppalafdrbundet roreslå slutliga villkor avseende lukt. 

Punkt 10 Yl'kanden 
Käppalaförbundet begär tillstånd till att ta emot och mellanlagra upp till 

en total mängd om 25 000 ton slam från egen verksamhet samt slutligen 

bortföra slammet, allt från fastigheten Håbo Häradsallmänning l : J i 
Upplands-Bro kommun, allt i huvudsaklig överensstämmelse med vad 

som anges i ansökan och i övrigt i ärendet. 

Käppalaförbundet yrkar att länsstyrelsen skall meddela prövotid för 

avgörande av slutliga villkor för lukt samt utsläpp av behandlat dag

och lakvatten, till 3 år räknat från och med att verksamheten påbörjats, 

dock senast utgången av 20 17. Senast 6 månader efter prövotidens 

utgång skall Käppalaförbundet tilllänsstyrelsen redovisa erfarenheterna 

av luktbegränsande åtgärder och behandling av dag- och lakvatten samt 

fOrslag till de slutliga villkor som skall gälla for lukt samt utsläpp av 

behandlat dag- och lakvatten. 

Käppalaförbundet yrkar att länsstyrelsen bestämmer igångsättningstiden 

till två år. 

Käppalaförbundet hemställer slutligen om rorordnande om omedelbar 

verkställighet av det beslut vari tillstånd lämnas. 

Redogör för vilka tekniska möjligheter och metoder som finns ilir att kunna 
lossa och lasta ut slam så all luktstörningar inte uppstår. Ange vilka rur- och 
nackdelar de olika metoderna krut tänkas ha samt ange vilka metoder som Ur 
planerade att utredas under prövotiden. Ange om och i så fall vilka särskilda 
åtgärder som kan behöva vidtas rur begränsning av luktstörningar från 
kemikandbehandlat slam. 

Redogör för hur, under prövotiden, lukt från verksambeten kan och kommer 
att kontrolleras, vilka dtgärdcr kan och är planerade ntt vidtas rur att så långt 
som möjlig1 begränsa luktstörningar. Redogör vidare tbr den beredskap som 
finns och som kan vidtas för att Atgllrda en luktstörning. 

Vid lossning av slam uppstår sällan luktproblem eftersom nyproducerat 
s lam endast har en svag lukt. Efter det att s lammet har lossats kommer 
en hjullastare att skyffla ihop slammet, vilket därefter täcks med plast 
under hela lagringsperioden. Dettfl är en beprövad metod som används 

Käppalaförbundet 
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Käppalaförbundet 

vid exempelvis gårdslagring av slam, se figuren nedan. Plasten 
förhindrar dels att lukt sprids, dels att slampåverkat lakvatten p.g.a. 
nederbörd uppstår. 

Figur l. Slamlager vid Berga-Tuna g utanför Nyköping, täckt av plast för 
at t förhindra genomlakning av regnvatten och lukt. 

Vid utlastning av slam kommer plasten att avlägsnas och en hjullastare 
skyfflar upp sla1mnet i en lastbil. Plasten kommer endast att avlägsnas 
fi·ån det slamparti som ska lastas ut. 

Vid ogynnsamma väderförhållanden, exempelvis hög temperatur och 
samtidig blåst, finns det en risk att slamlukt kan kännas på längre 
avstånd vid urlastning och borttransport. Dock gäller att lastning av en 
lastbil (tre containrar) normalt tar högst 45 minuter så eventuellt 
problem med lukt uppstår endast under en kort tid. Direkt efter lastning 
kommer ak'tuellt slamlager åter att täckas till fullo altemativt sprayas 
med vatten. 

Nästan all urlastning och borttransport av slam kommer att ske under 
sommarhalvåret och tidig höst, vilket gör att täckande snö vintertid inte 
medför någon olägenhet vare sig för lagringen av slam eller för lastning 
och botttransport av detta. 

Käppalaförbundet kommer att ha en kontaktperson som hanterar 
eventuella klagomål på lukt från slamhanteringen. Käppalaförbundets 
transportör kommer att utbildas för de aktuella förhållandena vid 
mellanlagret för slam och vara uppmärksam på luktproblem vid 
lossning och omlastning samt kontinuerligt rapportera till 
Käppalaförbundet om lukt uppstår. 

Käppalaförbundet 
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Käppalaförbundet 

Erfarenhete1· från gårdslager som utnyttjas av Käppalaförbundet 
På Signhildsbergs gård utanför Bro har slam lagrats sedan 201 1 på två 
hårdgjorda ytor. På ett av lagren är slammet täckt med plast och på det 
andra ligger slammet i en gammal ensilagelada. Närmaste bostad från 
ligger 150 meter bort från lagringsytoma. 

Även på Taxinge-gård vid Nykvam finns det två hårdgjorda 
lagringsytor där slam har lagrats sedan 2008. Dessa lager är inte 
övertäckta. Närmaste bostad ligger på et avstånd av ca 200 meter. 

Varken på Taxinge eller Signhildsberg har närboende anmärkt på lukt 
vid lossning eller lagring. Luktklagomål har förekommit i samband med 
samtidig lastning och spridning. Eftersom slammet sprids i närheten av 
lagret kan det inte särskiljas om lukten beror på lastning eller spridning. 

Ansvariga för hanteringen anger att risken för att det uppkommer 
luktproblem är väderberoende. Lätt regn minskar risken för lukt 
avsevärt vilket visar att åtgärden att spraya slam med vatten kan vara en 
effektiv åtgärd om problem uppstår vid torrt blåsigt väder. 

4 ' 51 Redogör för vilka skyddsåtgärder som kan vidtas för att minska risken för 
spridning av damm (fibrer) från slamlagret och från transporter. 

Slammet på lagringsplatsen kommer att vara täckt med plast vilket 
förhindrar risk för dammbildning. 

Vid lastbilstransort är flaken alltid täckta. Vid lossning och lastning 
kommer möjlighet att spraya vatten över slammet att finnas och då 
kommer dammet att bindas. Ä ven risken för lukt minskar med denna 
åtgärd. 

Ansvariga för slamhanteringen på Taxinge och Signhildsberg anger att 
det inte har uppstått några problem med damm från slamlagren. 

s, s2 Redogör rur hur bedömningen av om ett dagvatten är att betrakta som rent 
ska ske. Ange de parametrar och värden som Käpplalaförbundet ska vara 
uppfyllda för au dagvattnet sku betraktas som rent? 

Hantering av dag- respektive lakvatten 
I efterföljande text redogörs för den föreslagna hanteringen av dag
respektive lakvatten. Denna hantering beskrivs även under punkt 4 i 
tillståndsansökan samt punkt 9.2 i MKB. Genom fareslagen hantering 
kommer "rent" dagvatten och lakvatten på slamplatlan att skilj as åt 
enligt följande: 

KJppalaförbundet 
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A vrilmingen av vatten fi·ån slamlagringsfacken "cellerna" skall kunna 
ledas antingen till dagvattensystemet eller till lakvattensystemet 
Slamplattan kommer att utfonnas så att allt vatten rinner från kanterna 
och in mot centrumdelen. Detta säkerställer att inget vatten rinner av 
plattan och direkt ut i ten·ängen. I plattans mitt anläggs rännor för att 
fånga upp vattnet. Rännorna är separerade mellan slamlagringsfi ckorna 
"cellerna". Ullopp från uppsamlingsrännan delas upp i två separata 
ledningar. En ledning går till dagvattensystem och en ledning till 
lakvattensystemet På båda ledningarna närmast fårgreningspunkten 
kommer det att sitta en avstängningsventil som kan öppnas respektive 
stängas beroende på om det sker en lagting av slam eller om cellen är 
tom, d.v.s. om vattnet skall avledas till den slutna lakvattendammen 
eller dagvattendammen. 

Lakvattnet kommer under prövotiden att avledas till en sluten damm 
d .v.s. utan utlopp. Omhände1tagande av lakvattnet kommer att slutligt 
att bestämmas efter prövotidens slut, där dess beskaffenhet kommer att 
avgöra den slutliga hanteringen. En möjlighet är att det kommer att 
skickas till Käppalaverket för rening en annan att det kan komma att 
användas som t.ex. gödning på åker. 

Det avrinnande (rena) dagvattnet kommer att ledas till en 
uppsamlingsbnmn och därefter till en fördröjningsdamm med ett 
begränsat utflöde till recipienten. I uppsamlingsbrunnen sker 
provtagning av vattnet genom flödesproportionell provtagning. 

De kvalitetskriterier som vi valt att ansätta på dagvattnet för att det skall 
kUtma anses som rent har att göra med vad den skogsbäck som 
avvattnar området kan anses tåla utan att det tillkommande vattnet kan 
tänkas ha en negativ effekt i bäcken eller slutrecipienten som är 
Mälaren. Därför har en översiktlig beräkning av vattenföringen i bäcken 
utförts utifrån storleken på avrinningsområdet och den omgivande 
markens avritmingskoefficient. Beräkning enligt fOljande: 

F=ARO*A*R 

Där F = Flöde, A= avtinningskoefficient, R = regnintensitet och 
ARO=avrinnings01m åde. 

Avrinningsområdets yta har bestämts till ca 1 O ha. Området utgörs till 
övervägande delen av skogsmark som ansatts en avritmingskoefficient 
på 0,05. Vid en regnintensitet om ca 60 mm på ett dygn ger det en 
medelvattenföring i bäcken på ca 3,5 1/s. 

Vid utsläppet i recipienten sker det en initial utspädning av dagvattnet 

Käppalaförbundet 
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från slamplattan. Utflödet från fördröjningsdammen för dagvatten har 
satts till ca 4 J/s vilket innebär att dagvattnet från slamplattan kan 
komma att utgöra ca 50 % av det teoretiskt beräknade flödet i diket. 
Dagvattnet kommer att ha passerat en fördröjningsdamm im1an utsläpp 
sker till diket, vilket innebär att de kvarvarande näringsämnena i vattnet 
kommer att till största delen fOreligga i löst fonn, d.v.s. ej 
pa1iikelbundna. För detta talar omständigheten att de partikelbundna 
näringsämnena troligen i stor utsträckning sedimenterar i 
fördröjningsdammen. 

sigtunafjärden i Mälaren är slutrecipient för dagvattnet från 
slamplattan. Fjärden har enligt miljökvalitetsnonnen för vatten en 
"otillfredsställande ekologisk status" baserat främst på 
övergödningsproblematik. Detta innebär att för att kunna upprätthålla 
miljökvalitetsnormens intentioner kommer utsläppet av näringsämnen 
via dagvattnet från slamlagret att behöva innehålla relativt låga halter av 
näringsämnen. Den nuvarande kvaliteten på vattnet i skogsdiket är inte 
nännare undersökt, utöver det att den redan i dagsläget kan vara 
påverkad av vatten från Jehanders verksamhet vid Bro bergtäkt 

De kommande kraven på dagvattnet från fördröjningsdammen för att 
detta skall kunna släppas ut till skogsdiket kommer eventuellt att 
behöva anpassas efter att detaljprojektering av slamlagret har inletts och 
de verkliga förhållandena i skogsdiket blivit bättre kända. Då diket 
innan myrmingen i Mälaren förutom skogsmark avvattnar en hel del 
jordbruksmark kan det antas att närsaltsbelastningen på vattnet i diket 
redan i dag är relativt hög. 

Ett da&rvatten kan definieras som ett vatten som avrinner från en 
hårdgjord yta till dikes- eller åsystem. Nonnatt innehåller dessa någon 
fonn av påverkan från den aktivitet som pågår på ytan. I det här fallet 
rör det sig om biltrafik med last av behandlat slam, på väg till 
mcllanlagring, eller för borttransport. Fordonen är till det yttre rena och 
hjulen likaså. Den påverkan som då förväntas uppkomma kan därför 
enklast jämföras med en parkeringsyta för bilar. 

K valitelskrav för ett dagvatten från en parkeringsyta för di rektutsHipp 
till recipient anges enligt Stockholms län l till O, 16mg/l för totalfosfor 
och 2,0 mg/l för totalkväve. Beräkningar visar på att utspädningen av 
dagvattnet i recipienten kan tänkas bli ca 50%. 

Mot bakgrund av detta föreslås gränsvärden för kväve och fosfor som 
efter utsläpp kan anses klara kvalitetskraven för måttligt höga 
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1 Förslag till riktvärden för dagvatten utsläpp. Regionplane- och trafikkontoret Stockholms läns landsting. 
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näringsämneshalter i skogsdiket Detta innebär foljande fOrslag till 
gränsvärden: 

• Totalkväve: 
• Totalfosfor: 

l mg/l 
0,05 mg/l 

6, s2 Redogör för hur kontroll ska ske så utsläpp av lak- och förorenat dagvatten 
in le sker från verksamheten. Ange vilka åtgärder som kan och är planerade 
att vidtas fOr att så långt som möjligt fOrhindra utsläpp av lak-och förorenat 
dagvatten. 

Kontroll av dag- och lakvnttcn 
Prov av dagvatten tas i uppsamlingsbrunnen for dagvatten medan prov 
av lakvatten tas i uppsamlingsbrunnen fOr lakvatten. Provtagning 
föresläs ske flödesproportionellt, i vart fall under prövotiden. Prover 
forvaras svalt i kylskåp och sanunanfors proportionellt till ett 
samlingsprov som analyseras beträffande slamspecifika forareningar 
d.v.s. BOD1, total kväve, totalfosfor och suspenderad substans. samt 
oljeindex 

Under hela prövotiden kommer det att tas prover manuellt även i 
skogsbäcken vid de tillfållen som det har fOrekommit lak- respektive 
dagvatten. Detta for att säkerställa att anläggningen inte medfOr en 
negativ påverkan på avrinningsområdet 

Efter genomf6rd prövotiden då vattenkvaliteten är känd kommer ett 
egenkontrollprogram dag- och lakvatten att utarbetas, baserat på 
erfarenheterna från prövotiden. 

Planerade åtgärder: 
Själva omkopplingen for om vattnet från uppsamlingsrännan skall 
skickas till dag- eller lakvattenledningen kommer att skötas manuellt av 
den personal på plats som kommer att ha hand om in och utlastning och 
dänned även bestämma vilka slamceller som är fyllda respektive 
tomma. Det kommer att utarbetas tydliga mtiner fOr detta. Den 
flödesproportionella provtagningen och möjlighet att stänga utloppet 
från dagvattendammen innebär att det kommer att ske mänga kontroller 
där ett eventuellt utsläpp kan upptäckas innan ett utsläpp till recipienten 
kan tänkas ske. 
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TJÄNSTESKRIVELSE  

Tillväxtkontoret, bygg- och miljöavdelningen   
Handläggare, telefon Datum Vår beteckning 

Åsa Bergström, 08-581 692 29 2013-02-18 13/0012-400        

Bygg- och miljönämnden 

Samråd, förslag till Föreskrifter om avfallshantering för 
Upplands-Bro kommun 

Förslag till beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att som eget yttrande överlämna bygg- och 
miljöavdelningens tjänsteskrivelse daterad den 18 februari 2013 till 
kommunstyrelsen. 

Bygg- och miljönämnden beslutar om omedelbar justering. 

Sammanfattning 

Bygg- och miljönämnden har den 3 januari 2013 fått förslag till nya 
avfallsföreskrifter för Upplands-Bro kommun, för yttrande. 

Alla kommuner är skyldiga att ha föreskrifter som innehåller de formella 
reglerna för kommunens avfallshantering. De nuvarande avfallsföreskrifterna 
är från 2008 och i behov av uppdatering. De nya avfallsföreskrifterna är 
anpassade till ny avfallslagstiftning och andra förändringar inom 
avfallsområdet, bl.a. skärpta arbetsmiljökrav och de nya insamlingstjänsterna 
som upphandlades under 2012. 

I föreskrifterna finns detaljerade bestämmelser om sortering av avfall, hur 
hämtning av hushållsavfall, slam och latrin ska gå till, vilka krav som ställs på 
fastighetsägare vad gäller hämtställen och framkomlighet för 
avfallshämtningsfordonen. 

Den största förändringen från gällande avfallsföreskrifter är införandet av 
utsortering av matavfall. I föreskrifterna föreslås obligatorisk utsortering av 
matavfall. Påsar och påshållare som tillhandahålls av kommunen ska användas. 
Utsortering av matavfall föreslås att införas områdesvis. 

Förslaget är på samråd under tiden 2013-01-01 

 

2013-02-03. Bygg- och 
miljönämnden har fått anstånd med yttrandet till beslut den 21 februari 2013. 

Tillväxtkontorets bygg- och miljöavdelningen har tagit del av handlingarna i 
rubricerat ärende och i tjänsteskrivelsen utvecklat synpunkter med 
utgångspunkt från Bygg- och miljönämndens roll som lokal tillsynsmyndighet. 
Bygg- och miljöavdelningen ser positivt på förslag till avfallsföreskrifter under 
förutsättning att synpunkterna i tjänsteskrivelsen beaktas. 

Bygg- och miljöavdelningen anser bl.a. att: 

 

de lokala föreskrifterna behöver en juridisk översyn dels vad gäller 
föreskrifter om arbetsmiljökrav, dels föreskrifter om att 
kommunstyrelsen efter ansökan får besluta om undantag från 
föreskrifterna. 

 

vissa paragrafer föreslås att ändras för att uppnå syftet att skydda 
människors hälsa och miljön samt konsekvent användning av uttryck 



2(6) 

och benämningar. I tjänsteskrivelsen framställs kommentarer om vissa 
specifika paragrafer. 

Beslutsunderlag 

 
Samrådshandlingar som inkom till Bygg- och miljönämnden den 3 
januari 2013. 

 
Bygg- och miljöavdelningens tjänsteskrivelse den 18 februari 2013. 

Ärendet 

Bygg- och miljönämnden har den 3 januari 2013 fått förslag till nya 
avfallsföreskrifter för Upplands-Bro kommun, för yttrande. 

Alla kommuner är skyldiga att ha föreskrifter som innehåller de formella 
reglerna för kommunens avfallshantering. De nuvarande avfallsföreskrifterna 
är från 2008 och i behov av uppdatering. De nya avfallsföreskrifterna är 
anpassade till ny avfallslagstiftning och andra förändringar inom 
avfallsområdet, bl.a. skärpta arbetsmiljökrav och de nya insamlingstjänsterna 
som upphandlades under 2012. 

I föreskrifterna finns detaljerade bestämmelser om sortering av avfall, hur 
hämtning av hushållsavfall, slam och latrin ska gå till, vilka krav som ställs på 
fastighetsägare vad gäller hämtställen och framkomlighet för 
avfallshämtningsfordonen. 

Den största förändringen från gällande avfallsföreskrifter är införandet av 
utsortering av matavfall. I föreskrifterna föreslås obligatorisk utsortering av 
matavfall. Påsar och påshållare som tillhandahålls av kommunen ska användas. 
Utsortering av matavfall föreslås införas områdesvis. 

Fastighetsnära insamling av julgranar, möjlighet att för en- och tvåbostadshus 
få trädgårdsavfall hämtat och insamling av filtermaterial från fosforfällor är 
några nya insamlingstjänster som införs. 

Förslaget är på samråd under tiden 2013-01-01 

 

2013-02-03. Bygg- och 
miljönämnden har fått anstånd med yttrandet till beslut den 21 februari 2013. 

Bygg- och miljöavdelningens synpunkter 

Bygg- och miljöavdelningen har tagit del av handlingarna i rubricerat ärende 
och i tjänsteskrivelsen utvecklat synpunkter med utgångspunkt från bygg- och 
miljönämndens roll som lokal tillsynsmyndighet. Bygg- och miljöavdelningen 
ser positivt på förslag till nya avfallsföreskrifter för Upplands-Bro kommun 
under förutsättning att nedanstående synpunkter beaktas. 

Generellt 

Bygg- och miljöavdelningen anser generellt att krav/rättigheter som regleras i 
nationell lagstiftning inte ska dubbelregleras i lokala avfallsföreskrifter. Det 
bör hellre presenteras för allmänheten i särskild information och t.ex. på 
hemsidan. 

Undvik att använda förkortningar i författningstext; KS bör skrivas ut som 
kommunstyrelsen.  

Bygg- och miljöavdelningen anser att de lokala föreskrifterna behöver en 
juridisk översyn dels vad gäller föreskrifter om arbetsmiljökrav, dels 
föreskrifter om att kommunstyrelsen efter ansökan får besluta om undantag 
från föreskrifterna samt konsekvent användning av uttryck och benämningar.  



3(6)

   
Av Sveriges kommuner och landstings cirkulär 07:20, med exempel och 
kommentarer på föreskrifter om avfallshantering, framgår att kommunen i 
renhållningsordningen kan ge allmänna föreskrifter om hur slamavskiljare, 
fettavskiljare och tankar ska vara anordnade i den mån föreskrifterna har 
samband med bortforslingen av avfall och tillgodoser skyddet för människors 
hälsa och miljön. Frågor om slamavskiljares och tankars beskaffenhet från 
endast arbetsmiljömässiga, byggnadstekniska eller sanitär synpunkt bör 
däremot inte regleras genom renhållningsordningen.

  

Föreskrifterna har stöd och ursprung i Miljöbalken vilken reglerar skyddet för 
miljön och människors hälsa, dock inte arbetsmiljö. Bygg- och miljönämnden, 
genom bygg- och miljöavdelningens miljöenhet, utövar tillsyn med stöd av 
miljöbalken och dess följdlagstiftning, t.ex. lokala avfallsföreskrifter. 
Föreskrifterna bör inte ha otydliga regler såsom uppfyller krav på god 
arbetsmiljö , då det inte omfattas av bygg- och miljöavdelningens 
tillsynsområde och dessutom inte är möjligt att bedöma och följa upp. 
Avfallsföreskrifterna kan formuleras på ett sådant sätt att god arbetsmiljö ändå 
uppnås, t.ex. genom nivå på fyllnadsgrad, särskilda avstånd som anges.  

Exempelvis: 

31 § Kärl ska vara uppställt så nära hämtningsfordonets angöringsplats som 
möjligt, eller på annan plats som KS godkänner. Säck ska vara placerad så att 
den kan hämtas med kärra. 

Kärl ska vara uppställt med hjulen mot gatan så nära hämtningsfordonets 
angöringsplats som möjligt, dock högst 3 meter ifrån. För avstånd över 3,0 
meter debiteras särskilt gångvägstillägg enligt taxa. Gångväg får inte överstiga 
30 meter. Om det finns särskilda skäl kan KS, efter ansökan, besluta att

 

gångväg får vara längre än 30 meter1. 

Backning måste alltid kunna ske på ett betryggande sätt och endast i 
undantagsfall samt i samband med vändning. 

En mycket viktig del som återkommer på flera ställen i föreskrifterna är 
möjlighet för kommunstyrelsen att meddela undantag till föreskrifterna t.ex. 
efter ansökan. Enligt reglemente för bygg- och miljönämnden fullgör nämnden 
kommunens myndighetsuppgifter enligt miljöbalken. En ansökan är enligt 
miljöbalkens regler och bör innebära en prövning enligt miljöbalken och 
därmed en del av myndighetsutövningen.  

Det är naturligtvis möjligt att ändra reglementet så att kommunstyrelsen kan 
hantera myndighetsuppgifter enligt miljöbalken. En ändring av reglementet i 
denna del är dock tveksam då kommunstyrelsen ansvarar för utförandet av 
uppdraget och därmed uppstår det en jävslik situation. Vår uppfattning är 
därför att föreskrifterna ska anpassas så att myndighetsuppgifter enligt 
föreskrifterna utförs av bygg- och miljönämnden. 

Andra avsteg från det vanliga abonnemanget kan möjligen formuleras som en 
särskild möjlighet att ändra/avvika från abonnemanget, genom 
överenskommelser i särskilt avtal, eller dylikt, för att kommunstyrelsen ska 
kunna hantera frågan. T.ex. Kommunstyrelsen kan efter anmälan medge 
att .  eller efter anmälan till tillväxtkontoret medges

 

Bygg- och miljöavdelningen föreslår exempel på ändring: 

71 § Två eller flera närbelägna fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare 
kan, efter ansökan

 

anmälan1 till KS, medges rätt att använda gemensam avfallsbehållare 
under förutsättning att bestämmelserna i dessa föreskrifter om fyllnadsgrad och 

                                                

 

1 Överstruken text föreslås tas bort, understruken text föreslås läggas till 


