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DELEGATIONSBESLUT § 63 
Datum Vårt diarienummer 

Tillväxtkontoret 2014-04-29 14/0200-427 
Bygg- och miljöavdelningen 
Handläggare, telefon 

Cecilia Karlsson, 08-581 692 28 

HATUNAHOLM 3:1 

Båtunaholms Gård AB 
Att. Per Wijkander 
Båtunaholms Gård 
197 92 BRO 

Anmälan om mellanlagring av avloppsslam 

Beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 §samt 2 kap 3, 7 § 
miljöbalken (1998:808) att forelägga Båtunaholms Gård AB, med 
organisationsnummer 556328-8181, inom fastigheten Båtunaholm 3: l om 
f6ljande fOrsiktighetsmått med anledning av anmälan om mellanlagring av 
avfall. 

l. Om inte annat foljer av övriga forsiktighetsmått ska verksamheten i 
huvudsak bedrivas i enlighet med vad bolaget angivit i anmälan och i övrigt 
åtagit sig i ärendet. 

2. Verksamheten ska bedrivas så att risken for störande lukt minimeras. 

3. Lagringsutrymmet ska ses över regelbundet så att risk för läckage av 
näringsämnen mmtmeras. 

4. Transporter till och från lagret ska utforas så att vägar inte fororenas av 
avloppsslam. 

5. Buller från verksamheten inklusive transporter inom verksamhetsområdet 
ska begränsas så att det inte ger upphov till högre ekvivalent ljudnivå 
utomhus vid bostäder än vad som anges i naturvårdsverkets 
webbvägledning för externt industribuller. 

W ebbvägledningen finns att läsa på Naturvårdsverkets hemsida: 
http :/ /www .naturvardsverket.se/S to d-i -milj o arbetet/V agledningar/Buller/ 
Buller-fr an-industrier/ 

6. Uppkommer olägenheter från verksamheten ska åtgärder omedelbart vidtas 
for att avhjälpa problemen. 

Bygg- och miljönämnden erinrar om 

• Bifogat delgivningskvitto ska omgående skrivas under och skickas tillbaka. 

• 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 meddela forändringar i verksamheten 
eller ändrade ägandeforhållanden. Förändringar kan kräva ny arunälan. 

Upplands-Bro kommun 
Furuhällsplan 1 

Telefon 08-581 690 00 
Fax 08-581 692 40 
byggochmiljonamnden@upplands-bro.se 

Bankgiro 5420-3674 
Org. nr01-212000-0100 
www.upplands-bro.se 196 81 Kungsängen 



Datum Vårt diarienummer 

2014-04-29 14/0200-427 

• Verksamheten kan även beröras av annan lagstiftning. Det kan t ex krävas 
bygglov/marklov för åtgärden eller så kan den omfattas av krav från andra 
myndigheter, t ex vad gäller brandskydd eller arbetsmiljö. 

• A v gifter faktureras i separata försändelser. Mervärdesskatt tas inte ut. 

Delges 

Råtunaholms Gård AB, Råtunaholms Gård, 197 92 Bro 

Bakgrund 

Anmälan 

Anmälan om mellanlagring av avfall inkom till Bygg- och miljöavdelningen 
den 2 april2014. Råtunaholms Gård AB avser att uppföra ett gårdslager för 
mellanlagring av slam inom fastigheten Håtunaholm 3: l. 

Verksamheten 

Gårdslagret dimensioneras för mottagande och lagring av upp till 650 ton 
avloppsslam. Lagret utgörs av en betongplatta om 330m2 med en förplatta som 
är cirka l 00 m2

. Plattan omges av en 52 meter lång och 2 meter hög stödmur. 

Årligen planeras 400-650 ton slam levereras till lagret. Slammet levereras 
under oktober till januari månad. Transporter sker med lastbilar som rymmer 
cirka 30-40 ton slam. Att fylla gårdslagret tar cirka en vecka med tre dagliga 
lastbi lstransporter. Slammet märks med skylt där dess ursprung och 
produktionsperiod anges. Lagring sker i högst ett år innan spridning sker på 
åkermark i närområdet. 

skyddsåtgärder 

Den påverkan som riskerar att uppkomma på grund av verksamheten är främst 
lukt och buller. Slammet luktar främst vid omrörning och det sker vid in- och 
utlastning. Buller uppkommer från transporter till och från lagret. 

Platsen för gårdslagret är enskilt belägen utan närhet till bebyggelse i de 
härskande vindriktningarna. 

Plattan är tät och har en lutning som gör att vatten samlas i lagret och inte 
kommer att rinna ut på marken. Vid större nederbördsmängder kan vatten 
komrna att samlas på plattan. Det kan då bli aktuellt att pumpa upp detta vatten 
och sprida på närliggande åkermark. 

Uppkommer problem med lukt och buller kommer leverantören av slammet att 
utreda orsaken till detta och därefter kontakta bygg- och miljöavdelningen för 
att diskutera lämpliga lösningar för att åtgärda problemen. 

Samråd 

Råtunaholms Gård AB har informerat de boende i området Håtuna Prästgård 
om verksamheten. 
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Datum Vårt diarienummer 

2014-04-29 14/0200-427 

Lagstiftning 

Miljöbalken (1998:808), Miljöprövningsförordningen (2013:251), 
Avfallsförordningen (20 11 :927) 

Beslutsmotivering 

Under förutsättning att verksamheten bedrivs i enlighet med anmälan och de 
försiktighetsmått som meddelats i detta beslut bedömer bygg- och 
miljöavdelningen att lagring kan ske utan att olägenhet för människans hälsa 
och skador på miljö uppkommer. 

Vid lagring av slam finns risk för att näringsämnen läcker ut. Slammet kan 
påverka lagringsutrymmet annorlunda än gödsel vilket gör det mycket viktigt 
att kontinuerligt se över plattan. 

Lukt som uppstår vid lagring, spridning samt vid transporter till och från 
verksamheten kan upplevas som störande för intillboende och personer som 
vistas i området. Det är därför viktigt att minimera risken för att lukten sprids. 

Övrigt 

Spridning av slam på åkermark 

Hänsyn till vindriktning bör alltid tas i samband med spridning av 
gödningsmedel. För att minska luktolägenheten är det viktigt att slammet 
brukas ned i direkt anslutning till spridning. 

Användning av slam från reningsverk vid gödsling av odlingsytor innebär alltid 
en viss risk för förorening till mark och vatten. Det är angeläget att tillräckliga 
kantzoner hålls till diken och vattentäkter och att spridning undviks vid och 
omedelbart efter nederbörd. Likaså är det viktigt att markens lutning beaktas 
vid spridning så att inte fördelningen blir ojämn eller ansamlas i lägre partier. 

Avgift 

Avgift för handläggning av detta ärende debiteras med 853 kr/timme, enligt 
Taxa för Upplands-Bro kommuns verksamhet enligt miljöbalken, 
strålskyddslagen och livsmedelslagen antagen av kornmunfullmäktige 
26 november 2009, § 113. Fakturering sker separat. 

Enligt delegation 

Cecilia Karlsson 
milj ö inspektör 

Bilagor: 
l . Delgivningskvitto 
2. Hur man överklagar 
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Datum Vårt diarienummer 4 (4) 
2014-04-29 14/0200-427 

Kopia: 
Akt 



Till växtkontoret 
Bygg- och miljöavdelningen 
Handläggare, telefon 

Melker Ånstrand, 08-581 692 08 

NYBORG 1:1 

DELEGATIONSBESLUT § 112 
Datum Vart diarienummer 

2013-08-05 

NYBORGSGÅRD 
NILS BOSSON 
197 92 BRO 

13/0330-423 

Föreläggande om försiktighetsmått vid gödsling med 
avloppsslam 

Beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 §samt 2 kap 3, 7 § 
miljöbalken (1998:808) att förelägga NYBORGS GÅRD, 197 92 BRO om 
följande forsiktighetsmått med anledning av anmälan om gödsling med 
avloppsslam. 

l (3) 

l. Om inte annat följer av övriga villkor, ska verksamheten inklusive åtgärder 
for att begränsa vatten-, mark- och luftföroreningar samt andra störningar 
for omgivningen, bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad 
sökanden angivit i anmälan och i övrigt i ärendet har angett och åtagit sig. 

2. För att skydda vattentäkter och vattendrag vid spridning av avloppsslam 
ska hänsyn tas till rådande vind och väderförhållanden samt markens 
lutning mot omgivningen på platsen. 

3. Mängden avloppsslam får högst uppgå till 21 ton per hektar. 

4. I närheten av bebyggelse rar spridning av avloppsslam endast ske om 
vindriktningen är sådan att olägenhet for boende inte uppstår. 

5. Nedbrukning av avloppsslam ska ske direkt i anslutning till spridning. 

6. A v loppsslam får inte spridas närmare vattentäkt (brunn) än 50 meter och 
inte närmare skyddsvärda vattendrag/vattenforande dike än 20 meter. 

7. Transport ska utföras så att vägar inte fororenas av avloppsslam. 

8. Inkommer klagomål med anledning av spridningen ska åtgärder omedelbart 
vidtas for att minska olägenhet fOr människors hälsa eller miljön. 

9. Samtliga personer som utfor spridning av avloppsslam ska ha tagit del av 
detta beslut. 

Bygg- och miljönämnden beslutar med stöd av taxa for Upplands-Bro 
kommuns verksamhet enligt miljöbalken, strålskyddslagen och 
livsmedelslagen, antagen av kommunfullmäktige 26 november 2009, § 113 att 
debitera NYBORGS GÅRD for 2 timmars handläggning av detta ärende och 
fastställer avgiften till l , 706 kr. 

Upplands-Bro kommun 
Furuhällsoll!n 1 

Telefon 08-581 690 00 
l=!:~v f\IL"R1 1':0? Af\ 

Bankgiro 5420-3674 



Datum Vårt diarienummer 

2013-08-05 13/0330 423 

Nämnden erinrar om 

• B{fogat delgivningskvitto skall omgående skrivas under och skickas tillbaka. 

• Beslutet kan överklagas inom tre veckor. se bifogad iJ1formation om hur det 
går till. Beslutet gäller efter tre veckor om inget överklagande skett. 

• Avgifterfaktureras i separata.forsändelser. Mervärdesskatt tas inte ut. 

• Verksamhetsutövare har skyldighet att meddelaförändringar i 
verksamheten eller ändrade ägand~förhållanden. Förändringar kan kräva 
ny anmälan. 

• Verksamheten kan även beröras av annan lagst~ftning. Det kan t ex krävas 
bygglov/marklov för åtgärden eller så kan den omfattas av kravfrån andra 
myndigheter, L ex vad gäller brandskydd eller arbetsmiljö. 

Bakgrund 

I enlighet med 38 § avfallsförordningen (2001: 1086) har Nils Bosson, Nybergs 
Gård den 5 juli 2013 inkommit med anmälan om återvinning av annat avfall än 
trädgårdsavfall till Tillväxtkontoret, miljöavdelningen. Anmälan omfattar 
gödsling av åkermark med avloppsslam. 

Anmälan 

Nybergs Gård anmäler gödsling av åkermark med avloppsslam inom Nyborg 
l : l mfl. 1312 ton (fallande vikt) rötat och hygieniserat avloppsslam ska spridas 
på en yta om 95 ha under 2013. Ansvarig för transport, spridning och hantering 
i samband med detta är Nils Bos son. A vloppsslammet, spridningen och 
hanteringen uppfyller de krav som ställs inom projekt ReVAQ. 

Slamleveranserna kommer från Himmerfjärdsverket och lagras på Högbytorp. 

Spridningen utfors med beaktande av skyddszoner l O m till bäckar, åar och 
diken, 20m från skyddsvärda vattendrag eller sjöar samt 50 m till 
dricksvattentäkt och/eller bostäder. Nedbrukning kommer att ske i anslutning 
till spridning. 

Lagstiftning 

Miljöbalken (1998:808), kap 2, allmänna hänsynsreglema. 

Avfallsforordningen (200 l: l 086). 

Förordning 1998:944 om forbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, 
införsel och utförsel av kemiska produkter 

Kungörelse med föreskrifter om skydd för miljön, särskilt marken, när 
avloppsslam används i jordbruket, SNFS 1994:2 

Förordning 1998:915 om miljöhänsyn i jordbruket 

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:79) 
om miljöhänsyn i jordbruket, SJVFS 2005:2 
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Datum Vårt diarienummer 

2013-08-05 13/0330 423 

Beslutsmotivering 

Tillväxtkontoret ser positivt på att avloppsslam från kommunala reningsverk 
används istället för konstgödning vid jordförbättring. Slam som annars kan 
vara svårt att hitta avsättning för nyttiggörs och kretsloppet sluts. 

Lukt som uppstår vid spridningstillfållet och transporter till och från 
verksamheten kan upplevas som störande för intillboende och personer som 
vistas i området. Hänsyn till vindriktning bör alltid tas i samband med 
spridning av gödningsmedel. För att minska luktolägenheten är det viktigt att 
slammet brukas ned så snart som möjligt efter spridning. 

Användning av slam från reningsverk vid gödsling av odlingsytor innebär alltid 
en viss risk för förorening till mark och vatten. Det är angeläget att tillräckliga 
kantzoner hålls till diken och vattentäkter och att spridning undviks vid och 
omedelbart efter nederbörd. Likaså är det viktigt att markens lutning beaktas 
vid spridning så att inte fördelningen blir ojämn eller ansamlas i lägre partier. 

Enligt 5 § förordningen ( 1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket ingår 
Stockholms län i känsligt område för skydd mot att vatten förorenas av nitrater 
från jordbruket varför de särskilda regler som finns i jordbruksverkets 
föreskrifter om miljöhänsyn i jordbruket (SJVFS 2005:2) om gödselhantering 
ska beaktas. 

Avgift 

Avgift för handläggning av detta ärende debiteras med 853 kr/timme, enligt 
Taxa för Upplands-Bro kommuns verksamhet enligt miljöbalken, 
djurskyddslagen och livsmedelslagen antagen av kommunfullmäktige 
26 november 2009, § 113. Fakturering sker separat. 

Enligt delegation 

;t{J(/~v 1tll(Mc~ 
Melker Ånstrand 
miljöinspektör 

Bilagor: 

l. Delgivningskvitto 

2. Hur man överklagar 

Kopia: 

Länsstyrelsen i Stockholms län, Miljöskyddsenheten, Box 22076, 104 22 
Stockholm 

Akt 
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DELEGATIONSBESLUT § 241 
Tillväxtkontoret Datum Vårt diarienummer 

Bygg- och miljöavdelningen 
Handläggare, telefon 

2012-07-18 12/0435-423 

Melker Ånstrand, 08-581 692 08 

NYBORG 1:1 

NYBORGSGÅRD 
MAGNUS BOSSON 
NYBOVIKEN 
197 92 BRO 

Föreläggande om försiktighetsmått vid spridning av 
avloppsslam 

Beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken 
(1998:808) att förelägga NYBORGS GÅRD, 197 92 BRO om följande 
försiktighetsmått med anledning av anmälan om spridning av avloppsslam. 

l. Om inte annat foljer av övriga villkor, ska verksamheten inklusive åtgärder 
for att begränsa vatten-, mark- och luftföroreningar samt andra störningar 
för omgivningen, bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad 
sökanden angivit i anmälan och i övrigt i ärendet har angett och åtagit sig. 

2. För att skydda vattentäkter och vattendrag vid spridning av avloppsslam 
ska hänsyn tas till rådande vind och väderforhåBanden samt markens 
lutning mot omgivningen på platsen. 

3. Mängden avloppsslam får högst uppgå till 21 ton per hektar. 

4. I närheten av bebyggelse far spridning av avloppsslam endast ske om 
vindriktningen är sådan att olägenhet för boende inte uppstår. 

5. Nedbrukning av avloppsslam ska ske direkt i anslutning till spridning. 

6. A v loppsslam far inte spridas närmare vattentäkt (brunn) än 50 meter och 
inte närmare vattendrag/vattenförande dike än 20 meter. 

7. Transport ska utföras så att vägar inte förorenas av avloppsslam. 

8. Inkommer klagomål med anledning av spridningen ska åtgärder omedelbart 
vidtas för att minska olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

9. Samtliga personer som utfOr spridning av avloppsslam ska ha tagit del av 
detta beslut. 

Bygg- och miljönämnden beslutar med stöd av taxa för Upplands-Bro 
kommuns verksamhet enligt miljöbalken, strålskyddslagen och 
livsmedelslagen, antagen av kommunfullmäktige 26 november 2009, § 113 att 
debitera NYBORGS GÅRD ( org nr 680813-1418) för 4 timmars handläggning 
av detta ärende och fastställer avgiften till 3,412 kr. 

Upplands-Bro kommun Telefon 08-581 690 00 Bankgiro 5420.3674 
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Datum Vårt diarienummer 

2012-07-18 12/0435-423 

Nämnden erinrar om 

• Bifogat delgivningsleviflo skall omgående skrivas under och skickas tillbaka. 

• Beslutet kan överklagas inom tre veckor, se bifogad information om hur det 
går till. Beslutet gäller efter tre veckor om inget överklagande skett. 

o Avg((ter.faktureras i separata.försändelser. Mervärdesskalltas inte ut. 

• Verksamhetsutövare har skyldighet att meddelaförändringar i 
verksamheten eller ändrade ägand~förhållanden. Förändringar kan kräva 
ny anmälan. 

• Verksamheten kan även beröras av annan lagst((tning. Det kan l ex krävas 
bygglov/marklov för åtgärden eller så kan den omjaflas av krav ji·ån andra 
myndigheter, t ex vad gäller brand<;kydd eller arbetsmiljö. 

Bakgrund 

Föranmälan omfa1tar spridning av avloppsslam på åkermark. Komplettering 
har inkommit den 5 juli 2012. 

Anmälan 

Nils Bosson anmäler spridning av åkermark med avloppsslam inom fastigheten 
Ny borg l: l m fl. l 1 27 ton rötat och hygieniserat avloppsslam ska spridas på en 
yta om 147 ha under 5 år (aug/sept). Avloppsslammet, spridningen och 
hanteringen uppfyller Svenskt Vattens regler för certifiering enligt REVAQ. 

Enligt Biototal AB ska slammet ha en sådan kvalitet att näringen kan återföras 
till åkermark utan risk för hälsa eller miljö. 

Åkermarken ska gödslas med en giva beräknad i enlighet med föreskrifter om 
skydd for miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket, SNFS 
1994:2. Spridningen utförs med beaktande av skyddszoner20m till vattendrag 
och 50 m till dricksvattentäkt ochfeller bostäder. Nedbrukning kommer att ske i 
anslutning till spridning. 

Lagstiftning 

Miljöbalken (1998:808), kap 2, allmänna hänsynsreglerna. 

A vfaJisförordningen (200 l: 1 086) 

Kungörelse med föreskrifter om skydd for miljön, särskilt marken, när 
avloppsslam används i jordbruket, SNFS 1994:2 

Förordning 1998:915 om miljöhänsyn i jordbruket 

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:79) 
om miljöhänsyn i jordbruket, SJVFS 2005:2 

Beslutsmotivering 

Tillväxtkontoret ser positivt på att avloppsslam från kommunala reningsverk 
används istället för konstgödning vid jordförbättring. Slam som annars kan 
vara svårt att hitta avsättning för nyttiggörs och kretsloppet sluts. 
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Datum Vårt diarienummer 

2012-07-18 12/0435-423 

Lukt som uppstår vid spridningstillfållet och transporter till och fi·ån 
verksamheten kan upplevas som störande for intillboende och personer som 
vistas i området. Hänsyn till vindriktning bör alltid tas i samband med 
spridning av gödningsmedel. För att minska luktolägenheten är det viktigt att 
slammet brukas ned så snart som möjligt efter spridning. 

Användning av slam från reningsverk vid gödsling av odlingsytor i1mebär alltid 
en viss risk for fororening till mark och vatten. Det är angeläget att tillräckliga 
kantzoner hålls till diken och vattentäkter och att spridning undviks vid och 
omedelbart efter nederbörd. Likaså är det viktigt att markens lutning beaktas 
vid spridning så att inte fordelningen blir ojämn eller ansamlas i lägre pat1ier. 

Enligt 5 § forordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket ingår 
Stockholms län i känsligt område for skydd mot att vatten fororenas av nitrater 
från jordbruket varfor de särskilda regler som finns i jordbruksverkets 
foreskrifter om miljöhänsyn i jordbruket (SJVFS 2005:2) om gödselhantering 
ska beaktas. 

Under forutsättning att provtagning och analys av avloppsslammet utfo11s 
enligt SNFS 1994:2 och att slammet inte överstiger de gränsvärden som anges i 
bilaga C bedömer Tillväxtkontoret att spridningen av avloppsslam kan ske i 
enlighet med anmälan och de fOrsiktighetsmått som meddelats. 

Avgift 

Avgift for handläggning av detta ärende debiteras med 853 kr/timme, enligt 
Taxa for Upplands-Bro kommuns verksamhet enligt miljöbalken, 
djurskyddslagen och livsmedelslagen antagen av kommunfullmäktige 
26 november 2009, § 113. Fakturering sker separat. 

Bila go a·: 

l. Delgivningskvitto 

2. Hur man överklagar 

Kopia: 

Länsstyrelsen i Stockholms län, Miljöskyddsenheten, Box 22076, l 04 22 
Stockholm 

Akt 
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BESLUT § 199 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Bygg- och miljöavdelningen 
Handläggare, telefon 

Datum Vårt diarienummer 

2011-12-09 2011-000251-423 

Maria Zingmark, 08-581 690 00 

KVARNNIBBLE 2:51 

Hjaltnar Tesch 
Killinge gårdsväg 3 
197 93 BRO 

Anmälan om mellanlagring och spridning av 
avloppsslam 

Bygg- och miljönämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 § samt 2 kap 3, 7 § 
miljöbalken (1998:808) att förelägga Hjalmar Tesch, inom fastigheten Killinge 
2:50, killinge gårdsväg 3 197 93 BRO om följande försiktighetsmått med 
anledning av anmälan om spridning samt mellanlagring av avloppsslam. 

l. Om inte annat följer av övriga villkor, ska verksamheten inklusive 
åtgärder för att begränsa vatten-, mark- och luftföroreningar samt andra 
störningar för omgivningen, bedrivas i överensstämmelse med vad 
sökanden angivit i anmälan, och övrigt i ärendet, har angett och åtagit 
sig. 

2. Åtgärder ska vidtas så att lukt som kan uppstå vid lagring och spridning 
inte stör omkringboende eller andra som vistas i området. 

3. Lagringsutrymmet ska ses över kontinuerligt så att risk för läckage av 
näringsämnen minimeras. 

4. Transporter ska utföras så att vägar inte förorenas av avloppsslam. 

5. För att skydda vattentäkter och vattendrag vid spridning av avloppsslam 
ska hänsyn tas till rådande vind och väderförhållanden samt markens 
lutning mot omgivningen på platsen. 

6. Avloppsslam får inte spridas närmare vattentäkt (brunn) än 50 meter 
och inte närmare vattendrag/vattenförande dike än l O meter. 

7. Avloppsslam får inte spridas närmare än 50 meter från bostäder. I 
närheten av bebyggelse får spridning av avloppsslam endast ske om 
vindriktningen är sådan att olägenhet för boende inte uppstår. 

8. Nedbrukning av avloppsslam skall ske direkt i anslutning till spridning. 

9. Samtliga personer som utför spridning av avloppsslam ska ha tagit del 
av detta beslut. 

l O. Inkommer klagomål med anledning av mellanlagringen eller 
spridningen ska åtgärder omedelbart vidtas för att minska olägenhet för 
människors hälsa eller miljön. 

11. Årsrapport skall inkomma till miljöavdelningen före den 31 mars vatje 
år. Årsrapporten skall innehålla uppgifter om vilka skiften där spridning 
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Datum Vårt diarienummer 

förekommit under året, analysresultat från markprover från de skiften 
där spridning skett under året samt analysresultat från provtagning av 
slamgivan. 

12. Under lagringstiden bör slammet kunna täckas över alternativt att 
plattan förses med tak för att minska risken för urlakning. 

Bygg- och miljönämnden beslutar med stöd av 27 kap 1 § miljöbalken samt 
gällande timtaxa för kommw1ens verksamhet enligt miljöbalken, 
strålskyddslagen och livsmedelslagen, antagen av kommunfullmäktige 
2009-11 -26 § 113, att debitera 2496 kr i avgift för handläggning av ärendet. 

Bygg- och miljönämnden erinrar om 

• Bifogat delgivningskvitto skall omgående skrivas under och skickas 
tillbaka. 

• 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 meddela förändringar i verksamheten 
eller ändrade ägandeförhållanden. Förändringar kan kräva ny anmälan. 

• Verksamheten kan även beröras av annan lagstiftning. Det kan t ex krävas 
bygglov/marklov för åtgärden eller så kan den omfattas av krav från andra 
myndigheter, t ex vad gäller brandskydd eller arbetsmiljö. 

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

• Förändringar i lokal taxa kan förändra årlig avgift (ej retroaktivt) 

Delges 

UlfTesch, Kvarnnibble gård 197 93 BRO 

Bakgrund 

l enlighet med 26 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
samt 45 § avfallsförordningen (2011 :927)har Hjalmar Tesch den 4 juli 2011 
inkommit med en anmälan om mellanlagring av avfall samt återvinning av 
annat avfall än trädgårdsavfalL 

Anmälan avser lagring av 400 ton avloppsslam inom fastigheten K varnibble 
2:52. Uppläggningstiden kommer att vara från november/december till 
juli/augusti. Lagringsplatsen är en platta med väggar och golv av betong med 
ytan 22 * 18 meter. 

Anmälan avser även gödsling av åkermark med avloppsslam inom 
fastigheterna Kvamibble 2:51 och 2:52 samt Killinge 2:50, sammanlagt 250 ha. 
Amnälan avser spridning under en l 0-årsperiod. Slammet konuner från 
reningsverket Käppala på Lidingö. Slammet uppfyller de krav som ställs inom 
projektet ReVAQ och är kemicond-behandlat 
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Datum Vårt diarienummer 

Enligt bilaga l i forordningen (1998:899) om miljöfarligverksamhet och 
hälsoskydd, klassas denna verksamhet med klassningskod 90.40 vilket innebär 
att det är en c-verksamhet, dvs arunälningspliktig. Klassning sker i separat 
beslut. 

Lagstiftning 

Miljöbalken (1998:808) kap 2, allmänna hänsynsreglerna. 

Förordningen (1998:899) om miljöfarligverksamhet och hälsoskydd 

Avfallsforordning (2011 :927) 

Förordning 1998:915 om miljöhänsyn i jordbruket 

Beslutsmotivering 

Samhällsbyggnadsförvaltningen ser positivt på att avloppsslam från 
kommunala reningsverk används istället for konstgödning vid jordförbättring. 
Slam som annars kan vara svårt att hitta avsättning fOr nyttiggörs och 
kretsloppet sluts. 

Vid lagring av slam finns risk for att näringsämnen läcker ut. Slammet kan 
påverka lagringsutrymmet annorlunda än gödsel vilket gör det än viktigare att 
kontinuerligt se över plattan. 

Lukt som uppstår vid lagring, spridning samt vid transporter till och från 
verksamheten kan upplevas som störande for intillboende och personer som 
vistas i området. Hänsyn till vindriktning bör alltid tas i samband med 
spridning av gödningsmedel. För att minska luktolägenheten är det viktigt att 
slammet brukas ned i direkt anslutning till spridning. 

Användning av slam från reningsverk vid gödsling av odlingsytor innebär alltid 
en viss risk for fororening till mark och vatten. Det är angeläget att tillräckliga 
kantzoner hålls till diken och vattentäkter och att spridning undviks vid och 
omedelbart efter nederbörd. Likaså är det viktigt att markens lutning beaktas 
vid spridning så att inte fordelningen blir ojämn eller ansamlas i lägre partier. 

Enligt 5 § forordningen ( 1998 :915) om miljöhänsyn i jordbruket ingår 
Stockholms län i känsligt område for skydd mot att vatten fororenas av nitrater 
från jordbruket varfor de särskilda regler som finns i jordbruksverkets 
föreskrifter om miljöhänsyn i jordbruket (S.TVFS 2005 :2) om gödselhantering 
ska beaktas. 

Under forutsättning att spridning och lagring sker i enlighet med anmälan och 
de forsiktighetsmått som meddelats i detta beslut bedömer bygg- och 
miljöavdelningen att spridning och lagring kan ske utan att olägenhet for 
människans hälsa och skador på miljö uppkommer. 
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Datum Vårt diarienummer 

Övrigt 

Ljudnivåerna som anläggningen alstrar får inte överskrida naturvårdsverkets 
riktvärden för externt industribuller se Externt industribuller - allmänna råd 
(SNV RR 1978:5 rev 1983). 

Spridning ska ske i enlighet med jordbruksverkets föreskrifter. 

Avgift 

A v gift för handläggning av detta ärende debiteras med 832 kr/timme, enligt 
Taxa för Upplands-Bro kommuns verksamhet enligt miljöbalken, 
strålskyddslagen och livsmedelslagen antagen av kommunfullmäktige 
26 november 2009, § 113. Fakturering sker separat. 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRV ALTNINGEN 

./:JYfY/& 1 Zy~~~/Jt f 
Maria Zingmark 
milj ö inspektör 

Bilagor: 

-Delgivningskvitto 

Kopia till: 

-Akt 
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DELEGATIONSBESLUT § 182 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Bygg- och miljöavdelningen 
Handläggare, telefon 

Datum 

2011-10-17 
Vårt diarienummer 

2011-000445-427 

Maria Zingmark, 08-581 690 00 

ASKE 1:3 

HenrikTesch 
Signhildsberg. Bruket l 
197 92 BRO 

Anmälan om mellanlagring av avloppsslam 

Beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 § samt 2 kap 3, 7 § 
miljöbalken (1998:808) att förelägga Henrik Tesch, Signhildsberg Bruket l, 
197 92 BRO inom ASKE l :3 om följande fOrsiktighetsmått med anledning av 
anmälan om mellanlagring av avfall. 

l . Om inte annat följer av övriga villkor, ska verksamheten inklusive åtgärder 
for att begränsa vatten-, mark- och luftföroreningar samt andra störningar 
for omgivningen, bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad 
sökanden angivit i anmälan, och övrigt i ärendet, har angett och åtagit sig. 

2. Åtgärder ska vidtas så att lukt som kan uppstå vid lagring inte stör 
omkringboende eller andra som vistas i området. 

3. Lagringsutrymmet ska ses över kontinuerligt så att risk for läckage av 
näringsämnen minimeras. 

4. Transport ska utföras så att vägar inte fororenas av avloppsslam. 

5. Ljudnivåerna som anläggningen alstrar får inte överskrida 
naturvårdsverkets riktvärden for externt industribuller se Externt 
industribuller-allmänna råd (SNV RR 1978:5 rev 1983). 

6. Inkommer klagomål med anledning av mellanlagringen ska åtgärder 
omedelbart vidtas for att minska olägenhet for människors hälsa eller 
miljön. 

Bygg- och miljönämnden erinrar om 

• Bifogat delgivningskvitto skall omgående skrivas under och skickas 
tillbaka. 

• 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 meddela forändringar i verksamheten 
eller ändrade ägandeförhållanden. Förändringar kan kräva ny anmälan. 

• Verksamheten kan även beröras av annan lagstiftning. Det kan t ex krävas 
bygglov/marklov for åtgärden eller så kan den omfattas av krav från andra 
myndigheter, t ex vad gäller brandskydd eller arbetsmiljö. 
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Datum Vårt diarienummer 

(Händelsedat J [Diarienr] 

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

• Förändringar i lokal taxa kan förändra årlig avgift (ej retroaktivt) 

Delges 

Henrik Tesch, Sign.hildsberg Bruket l, 197 92 Bro 

Tom och Charlotte Slettengren, Signhildsberg l, 197 92 Bro 

Bakgrund 

I enlighet med 26 § forordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
har Henrik Tesch inkommit med en anmälan om mellanlagring av avfall. På 
fastigheten Aske l :3 ska lagring ske av 1100 ton avloppsslam. 
Uppläggningstiden kommer att vara från november/december till juli/augusti. 
Lagringsplatsen är en byggnad med golv och väggar i betong samt med tak i 
plåt. Byggnaden är forsedd med portar. Totala lagringsytan, är 12*30*7 meter. 

Enligt bilaga l i forordningen (1998:899) om miljöfarligverksamhet och 
hälsoskydd, klassas denna verksamhet med klassningskod 90.40 vilket innebär 
att det är en c-verksamhet, dvs anmälningspliktig. Klassning och beslut om fast 
årlig avgift sker i separat beslut. 

Lagstiftning 

Miljöbalken (1998:808) kap 2, allmänna hänsynsreglerna. 

Förordningen (1998:899) om miljöfarligverksamhet och hälsoskydd 

Avfallsförordning (2011 :927) 

Statens jordbruksverks författningssamling 

Statens jordbruksverks allmänna råd (2005: l) om lagring och spridning av 
gödsel mm 

Beslutsmotivering: 

Samhällsbyggnadsförvaltningen ser positivt på att avloppsslam från 
kommunala reningsverk används istället for konstgödning vid jordförbättring. 
Slam som annars kan vara svårt att hitta avsättning for nyttiggörs och 
kretsloppet sluts. 

Lukt som kan uppstå vid lagring och transporter till och från verksamheten kan 
upplevas som störande for intillboende och personer som vistas i området. Det 
är därfor viktigt att minimera riskerna for att lukten sprids. 

Vid lagring av slam finns risk for att näringsämnen läcker ut. Slammet kan 
påverka lagringsutrymmet annorlunda än gödsel vilket gör det än viktigare att 
kontinuerligt se över plattan. 

Under förutsättning att lagring sker i enlighet med anmälan och de 
forsiktighetsmått som meddelats i detta beslut bedömer bygg- och 
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Datum Vårt diarienummer 

[H ändelsedat] [Diarienr] 

miljöavdelningen att lagring kan ske utan olägenhet får människans hälsa och 
miljö. 

Avgift 

Avgift får handläggning av detta ärende debiteras med 832 kr/timme, enligt 
Taxa får Upplands-Bro kommuns verksamhet enligt miljöbalken, 
strålskyddslagen och livsmedelslagen antagen av kommunfullmäktige 
26 november 2009, §113. Fakturering sker separat. 

Enligt delegation 

/"$<H-vf ~~~IZk 
Maria Zingmark 
miljöinspektör 

Bilagor: 
l. Delgivningskvitto 
2. Hur man överklagar 

Kopia: 
Akt 
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DELEGATIONSBESLUT § 96 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Miljöavdelningen 

Datum 

2011-07-25 
Vårt diarienummer 

11/0363 

Handläggare, telefon 

Melker Ånstrand, 08-581 692 08 

Upplands-Bro kommun 
Enbärsvägen 1 
196 81 Kungsängen 

Nyborg 1:1 och Thoresta. 

Rang-Sells AB 
Attn Björn Römunark 
Högbytorp 
197 93 Bro 

Föreläggande om försiktighetsmått vid gödsling med 
avloppsslam 

Beslut 

Bygg- och miljönämnden förelägger Ragn-Sells AB (org nr 556057-3452) i 
enlighet med 26 kap 9 § miljöbalken om följande forsiktighetsmått med 
anledning av anmälan om gödsling med avloppsslam inom fastigheterna 
Nyborg l: l och Thoresta. 

l. Om inte annat följer av övriga villkor, ska verksamheten inklusive 
åtgärder for att begränsa vatten-, mark- och luftföroreningar samt andra 
störningar for omgivningen, bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse 
med vad sökanden angivit i anmälan och i övrigt i ärendet har angett 
och åtagit sig. 

2. Spridning ska ske i enlighet med föreskrifter om skydd for miljön, 
särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket, SNFS 1994:2 

3. Analysresultat från markprover ska vara bygg- och miljöavdelningen 
tillhanda itman spridning påbörjas. 

4. För att skydda vattentäkter och vattendrag vid spridning av avloppsslam 
ska hänsyn tas till rådande vind och väderförhållanden samt markens 
lutning mot omgivningen på platsen. 

5. I närheten av bebyggelse får spridning av avloppsslam endast ske om 
vindriktningen är sådan att olägenhet for boende inte uppstår. 

6. Nedbrukning av avloppsslam skall ske direkt i anslutning till spridning. 

7. Avloppsslam får inte spridas närmare vattentäkt (brunn) än 50 meter 
och inte närmare vattendrag/vattenforande dike än l O meter. 

8. Transport ska utföras så att vägar inte fOrorenas av avloppsslam. 

9. Inkommer klagomål med anledning av spridningen ska åtgärder 
omedelbart vidtas for att minska olägenhet for människors hälsa eller 
miljön. 

l O. Samtliga personer som utför spridning av avloppsslam ska ha tagit del 
av detta beslut. 

Telefon 08-581 690 00 
Fax 08-581 692 44 
byggochmiljonamnden@upplands-bro.se 

Postgiro 7 07 43 - O 
Org. nr 01-212000-0100 
www.upplands-bro.se 
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Datum Vårt diarienummer 

2011-07-25 1110363 

Avgift 

Bygg- och miljönämnden beslutar debitera Ragn-Sells AB (org nr 556057-
3452) för två timmars handläggning av anmälan och fastställer avgiften till 
1664 kr i enlighet med Taxa för Upplands-Bro kommuns verksamhet enligt 
miljöbalken, antagen av kommunfullmäktige 26 november 2009, §113. 

Bygg- och miljönämnden erinrar om 

• B{fogat delgivningskvillo skall omgående skrivas under och skickas 
tillbaka. 

• Beslutet kan överklagas inom tre veckor, se bifogad il?formation om hur 
det går till. 

• Avgifterfaktureras i separataförsändelser. Mervärdesskatttas inte ut. 

Bakgrund 

I enlighet med 38 § avfallsförordningen (2001:1086) har Ragn-Sells AB 
den Il juli 20 Il inkommit med anmälan om återvinning av annat avfall än 
trädgårdsavfall till Samhällsbyggnadsförvaltningen, miljöavdelningen. 
Anmälan omfattar gödsling av åkermark med avloppsslam. 

Anmälan 

Ragn-Sells AB anmäler gödsling av åkermark med avloppsslam inom 
fastigheterna Nyborg 1.1 och Thoresta. Ca 819 ton rötat avloppsslam ska 
spridas på en yta om 117 ha under augusti/september 201 1. Ansvarig för 
transport, spridning och hantering i samband med detta är Ragn-Sells 
A v fallsbehandling AB. A vloppsslammet, spridningen och hanteringen 
uppfyller de krav som ställs inom projekt ReVAQ. 

Slamleveranserna kommer från Käppalaförbundets anläggning på Lidingö. 
Käppalaförbundet garanterar att avloppsslam som levereras inte överskrider 
de gräns- och riktvärden som myndigheter och slamöverenskommelsen 
fastställt. 

Åkermarken ska gödslas med en giva beräknad i enlighet med föreskrifter 
om skydd för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i 
jordbruket, SNFS 1994:2. Spridningen utförs med beaktande av 
skyddszoner 1 O m till vattendrag och 50 m till dricksvattentäkt och/eller 
bostäder. Nedbrukning konuner att ske i anslutning till spridning. 

Anmälan ska kompletteras med markprover. 

Lagstiftning 

Miljöbalken (1998:808), kap 2, allmänna hänsynsreglerna. 

Avfallsförordningen (200 1 :l 086). 

Förordning 1998:944 om förbud m. m. i vissa fall i samband med hantering, 
införsel och utförsel av kemiska produkter 
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Datum Vårt diarienummer 

2011-07-25 11/0363 

Kungörelse med föreskrifter om skydd för miljön, särskilt marken, när 
avloppsslam används i jordbruket, SNFS 1994:2 

Förordning 1998:915 om miljöhänsyn i jordbruket 

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 
J 999:79) om miljöhänsyn i jordbruket, SJVFS 2005:2 

Beslutsmotivering 

Samhällsbyggnadsförvaltningen ser positivt på att avloppsslam från 
kommunala reningsverk används istället för konstgödning vid 
jordförbättring. Slam som annars kan vara svårt att hitta avsättning för 
nyttiggörs och kretsloppet sluts. 

Lukt som uppstår vid spridningstillfället och transporter till och från 
verksamheten kan upplevas som störande för intillboende och personer som 
vistas i området. Hänsyn till vindriktning bör alltid tas i samband med 
spridning av gödningsmedel. För att minska luktolägenheten är det viktigt 
att slammet brukas ned så snart som möjligt efter spridning. 

Användning av slam från reningsverk vid gödsling av odlingsytor innebär 
alltid en viss risk för förorening till mark och vatten. Det är angeläget att 
tillräckliga kantzoner hålJs till diken och vattentäkter och att spridning 
undviks vid och omedelbart efter nederbörd. Likaså är det viktigt att 
markens lutning beaktas vid spridning så att inte fördelningen blir ojämn 
eller ansamlas i lägre partier. 

Enligt 5 §förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket ingår 
Stockholms län i känsligt område för skydd mot att vatten förorenas av 
nitrater från jordbruket varför de särskilda regler som finns i 
jordbruksverkets föreskrifter om miljöhänsyn i jordbruket (SNFS 2005:2) 
om gödselhantering ska beaktas. 

Under förutsättning att provtagning och analys av avloppsslammet utförts 
enligt SNFS 1994:2 och att slammet inte överstiger de gränsvärden som 
anges i bilaga C, samt att markprover utförs enligt samma föreskrift och att 
metallhalten i jorden inte överstiger de gränsvärden som anges i bilaga B 
bedömer Samhällsbyggnadsförvaltningen, miljöavdelningen, att 
spridningen av avloppsslam kan ske i enlighet med anmälan och de 
försiktighetsmått som meddelats . 

Avgift 

Avgift för handläggning av detta ärende debiteras med 832 kr/timme, enligt 
Taxa for Upplands-Bro kommuns verksamhet enligt miljöbalken, antagen 
av kommunfullmäktige 26 november 2009, § 113. Fakturering sker separat. 
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Enligt delegation 

Melker Ånstrand 
Miljöinspektör 

Bilagor: 

l. Delgivningskvitto 

2. Hur man överklagar 

Kopia till: 

Akt 

Datum 

2011-07-25 

Nils Bosson. Nyborg herrgård 197 92 Bro. 

Vårt diarienummer 

11/0363 

Länsstyrelsen i Stockholms län. Miljöskyddsenheten, Box 22076, l 04 22 
Stockholm 
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DELEGATIONSBESLUT § 254 
SamhällsbyggnadsfOrvaltningen 
Miljöavdelningen 

Datum 

2010-08-10 
Vårt diarienummer 

l 0/000513 

Handläggare, telefon 

Maria Zingmark 08-581 692 26 

Upplands-Bro kommun 
Enbärsvägen 1 
196 81 Kungsangen 

Henrik T esch 
Signhildsberg, bruket l 
197 92 Bro 

Aske 1:3, Signhildsberg 3:1, Norränge 1:2 

Föreläggande om försiktighetsmått vid gödsling med 
avloppsslam 

Beslut 

Bygg- och miljönämnden förelägger HenrikTesch i enlighet med 26 kap 9 
§ samt 2 kap 3, 7 § miljöbalken ( 1998:808) om följande förs iktighetsmått 
med anledning av anmälan om gödsling med avloppsslam inom 
fastigheterna Aske 3: l, Signhildsberg 3: l , Norränge l :2. 

l. Om inte annat följer av övriga villkor, ska verksamheten inklusive 
åtgärder för att begränsa vatten-, mark- och luftföroreningar samt andra 
störningar för omgivningen, bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse 
med vad sökanden angivit i anmälan, och övrigt i ärendet, har angett 
och åtagit sig. 

2. Spridning ska ske i enlighet med föreskrifter om skydd för miljön, 
särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket, SNFS 1994:2 

3. Innan spridning påbörjas av nytt parti avloppsslam ska analysresultat 
från provtagning vara bygg- och miljöavdelningen tillhanda. 

4. För att skydda vattentäkter och vattendrag vid spridning av avloppsslam 
ska hänsyn tas till rådande vind och väderförhållanden samt markens 
lutning mot omgivningen på platsen. 

5. Spridning får endast ske inom områden som redovisats enligt karta, 
inkommen med anmälan. 

6. Avloppsslam får inte spridas närmare än 50 meter från bostäder. I 
närheten av bebyggelse får spridning av avloppsslam endast ske om 
vindriktningen är sådan att olägenhet for boende inte uppstår. 

7. Nedbrukning av avloppsslam skall ske direkt i anslutning till spridning. 

8. A v loppsslam far inte spridas närmare vattentäkt (brunn) än 50 meter 
och inte närmare vattendrag/vartenförande dike än l O meter. 

9. Transport ska utföras så att vägar inte förorenas av avloppsslam. 

l O. Inkommer klagomål med anledning av spridningen ska åtgärder 
omedelbart vidtas för att minska olägenhet för människors hälsa eller 
miljön. 

Telefon 08-581 690 00 
Fax 08-581 692 44 
byggochmiljonamnden@upplands-bro.se 

Postgiro 7 07 43 - O 
Org. nr 01-21 2000-0100 
Nww.upplands-bro.se 
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Datum Vårt diarienummer 

2005-09-19 05/0344-428 

Il. Samtliga personer som utför spridning av avloppsslam ska ha tagit del 
av detta beslut. 

Bygg- och miljönämnden erinrar om 

• Bifogat delgivningskvitto skall omgående skrivas under och skickas 
tillbaka. 

• Beslutet kan överklagas inom tre veckor, se bifogad information om hur 
det går till. 

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

Bakgrund 

I enlighet med 38 § avfallsförordningen (200 l: l 063) har Henrik Te sch den 
13 juli 201 O inkommit med en anmälan till bygg- och miljönämnden om 
återvinning av annat avfall än trädgårdsavfalL 

Anmälan 

HenrikTesch anmäler gödsling av åkermark med avloppsslam inom 
fastigheterna Aske 3: l, Signhildsberg 3: l, Norränge l :2. 11 00-1500 tonlår 
rötat avloppsslam ska spridas på en yta om 522,2 ha under åren 2011-2020, 
arealen kommer gödslas 1-2 gånger under perioden. Käppala är ansvariga 
för transporten, slammet kommer direkt från Käppalas reningsverk på 
Lidingö och lagras sedan på fastigheten Aske l :3 innan spridning. 
Käppalaförbundet garanterar att avloppsslam som levereras inte överskrider 
de gräns- och riktvärden som myndigheter och slamöverenskommelsen 
fastställt. Slammet uppfyller de krav som ställs inom projektet ReVAQ. 

Lagstiftning 

Miljöbalken (1998:808), kap 2, allmänna hänsynsreglema. 

Avfallsförordningen (200 l :l 086). 

Förordning 1998:944 om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, 
införsel och utförsel av kemiska produkter 

Kungörelse med föreskrifter om skydd för miljön, särskilt marken, när 
avloppsslam används i jordbruket, SNFS 1994:2 

förordning 1998:915 om miljöhänsyn i jordbruket 

Statens jordbruksverks föreskrifter SJVFS 1998:132, 1999:79, 2003:66, 
2005:74 samt 2006:17. 

Beslutsmotivering 

Samhällsbyggnadsförvaltningen ser positivt på att avloppsslam från 
kommunala reningsverk används istället fOr konstgödning vid 
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Datum Vårt diarienummer 

2005-09-19 05/0344-428 

jordförbättring. Slam som annars kan vara svårt att hitta avsättning för 
nyttiggörs och kretsloppet sluts. 

Lukt som uppstår vid spridningstillfåll et och transporter till och från 
verksamheten kan upplevas som störande för intillboende och personer som 
vistas i området. Hänsyn till vindriktning bör alltid tas i samband med 
spridning av gödningsmedel. För att minska luktolägenheten är det viktigt 
att slammet brukas ned så snart som möjligt efter spridning. 

Användning av slam från reningsverk vid gödsling av odlingsytor innebär 
alltid en viss risk för förorening till mark och vatten. Det är angeläget att 
tillräckliga kantzoner hålls till diken och vattentäkter och att spridning 
undviks vid och omedelbart efter nederbörd. Likaså är det viktigt att 
markens lutning beaktas vid spridning så att inte fördelningen blir ojämn 
eller ansamlas i lägre partier. 

Enligt 5 §förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket ingår 
Stockholms län i känsligt område för skydd mot att vatten förorenas av 
nitrater från jordbruket varför de särskilda regler som finns i 
jordbruksverkets föreskrifter om miljöhänsyn i jordbruket (SJVFS 2005:2) 
om gödselhantering ska beaktas. 

Under förutsättning att spridning sker i enlighet med anmälan och de 
försiktighetsmått som meddelats i detta beslut bedömer bygg- och 
miljöavdelningen att spridning kan ske utan olägenhet för människans hälsa 
och miljö. 

Avgift 

Avgift för handläggning av detta ärende debiteras med 1640 kr, enligt Taxa 
för Upplands-Bro kommuns verksamhet enligt miljöbalken, antagen av 
kommunfullmäktige 26 november 2009, § 113. Fakturering sker separat. 

Enligt delegation 

Maria Zingmark 
Miljöinspektör 

Bilagor: 

l. Delgivningskvitto 

2. Hur man överklagar 

Kopia till: 

Akt 

Tom och Charlotte Slettengren, Signhildsbergs gård, 197 92 Bro. 
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Datum Vårt diarienummer 

2005-09-19 05/0344-428 

Länsstyrelsen i Stockholms län. Miljöskyddsenheten, Box 22076, l 04 22 
Stockholm 
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DELEGATIONSBESLUT § 255 
Samhällsbyggnadsforvaltningen 
Miljöavdelningen 

Datum 

2010-08-10 
Vårt diarienummer 

10/0519 

Handlaggare, telefon 

Maria Zingmark, 08-581 692 26 

( 

Rang-Sells AB 
Attn Anders Gustavsson 
Högbytorp 
197 93 Bro 

Nyborg 1:1 och Säbyholm m. fl. 

Föreläggande om försiktighetsmått vid gödsling med 
avloppsslam 

Beslut 

Bygg- och miljönämnden ilirelägger Ragn-Sells AB (org nr 556057-3452) i 
enlighet med 26 kap 9 § miljöbalken om foljande forsiktighetsmått med 
anledning av anmälan om gödsling med avloppsslam inom fastigheterna 
Nyborg l: l och Säbyholm m. fl. 

l. Om inte annat foljer av övriga villkor, ska verksamheten inklusive 
åtgärder for att begränsa vatten-, mark- och luftfororeningar samt andra 
störningar for omgivningen, bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse 
med vad sökanden angivit i anmälan och i övrigt i ärendet har angett 
och åtagit sig. 

2. Spridning ska ske i enlighet med foreskrifter om skydd for miljön, 
särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket, SNFS 1994:2 

3. Analysresultat från markprover ska vara bygg- och miljöavdelningen 
tillhanda innan spridning påbörjas. 

4. För att skydda vattentäkter och vattendrag vid spridning av avloppsslam 
ska hänsyn tas till rådande vind och väderforhållanden samt markens 
lutning mot omgivningen på platsen. 

5. I närheten av bebyggelse får spridning av avloppsslam endast ske om 
vindriktningen är sådan att olägenhet for boende inte uppstår. 

6. Nedbrukning av avloppsslam skall ske direkt i anslutning till spridning. 

7. Avloppsslam får inte spridas närmare vattentäkt (brunn) än 50 meter 
och inte närmare vattendrag/vattenforande dike än 20 meter. 

8. Transport ska utforas så att vägar inte fororenas av avloppsslam. 

9. Inkommer klagomål med anledning av spridningen ska åtgärder 
omedelbart vidtas tOr att minska olägenhet for människors hälsa eller 
miljön. 

l O. Samtliga personer som utfor spridning av avloppsslam ska ha tagit del 
av detta beslut. 

o ....... .,.. : ...... 7 n~ A "l _ n 
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Datum Vårt diarienummer 

2005-09-19 05/0344-428 

Avgift 

Bygg- och miljönämnden beslutar debitera Ragn-Sells AB (org nr 556057-
3452) for två timmars handläggning av anmälan och fastställer avgiften till 
1640 kr i enlighet med Taxa for Upplands-Bro kommuns verksamhet enligt 
miljö balken, antagen av kommunfullmäktige 26 november 2009, § 113. 

Bygg- och miljönämnden erinrar om 

• Bifogat delgivningskvitto skall omgående skrivas under och skickas 
tillbaka. 

• Beslutet kan överklagas inom tre veckor, se bifogad information om hur 
det går till. 

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

Bakgrund 

I enlighet med 38 § avfallsförordningen (2001:1086) har Ragn-Sells AB 
den 3 augusti 20 l O inkommit med anmälan om återviillling av annat avfall 
än trädgårdsavfall till Samhällsbyggnadsforvaltningen, miljöavdelningen. 
Anmälan omfattar gödsling av åkermark med avloppsslam. 

Anmälan 

Ragn-Sells AB anmäler gödsling av åkermark med avloppsslam inom 
fastigheterna Nyborg 1.1 och Säbyholm m.fl. Ca 1600 ton rötat 
avloppsslam ska spridas på en yta om 135 ha under augusti 2010. Ansvarig 
for transport, spridning och hantering i samband med detta är Ragn-Sells 
Avfallsbehandling AB. A vloppsslammet, spridningen och hanteringen 
uppfyller de krav som ställs inom projekt ReVAQ. 

Slamleveranserna kommer i fOrsta hand från Mellanlager Karby. 
Käppalaforbundet garanterar att avloppsslam som levereras inte överskrider 
de gräns- och riktvärden som myndigheter och slamöverenskommelsen 
fastställt. 

Åkermarken ska gödslas med en giva beräknad i enlighet med f6reskrifter 
om skydd fOr miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i 
jordbruket, SNFS 1994:2. Spridningen utfOrs med beaktande av 
skyddszoner l O m till vattendrag och 50 m till dricksvattentäkt och/eller 
bostäder. Nedbrukning kommer att ske i anslutning till spridning. 

Anmälan ska kompletteras med markprover. 

Lagstiftning 

Miljöbalken (1998:808), kap 2, allmänna hänsynsreglema. 

Avfallsforordningen (200 l: l 086). 

Förordning 1998:944 om fOrbud m. m. i vissa fall i samband med hantering, 
inf6rsel och utfOrsel av kemiska produkter 
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Datum Vårt diarienummer 

2005-09-19 05/0344-428 

Kungörelse med föreskrifter om skydd för miljön, särskilt marken, när 
avloppsslam används i jordbruket, SNFS 1994:2 

Förordning 1998:915 om miljöhänsyn i jordbruket 

Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 
1999:79) om miljöhänsyn i jordbruket, SJVFS 2005:2 

Beslutsmotivering 

Samhällsbyggnadsförvaltningen ser positivt på att avloppsslam från 
kommunala reningsverk används istället för konstgödning vid 
jordförbättring. Slam som annars kan vara svårt att hitta avsättning för 
nyttiggörs och kretsloppet sluts. 

Lukt som uppstår vid spridningstillfället och transporter till och från 
verksamheten kan upplevas som störande for intillboende och personer som 
vistas i området. Hänsyn till vindriktning bör alltid tas i samband med 
spridning av gödningsmedel. För att minska luktolägenheten är det viktigt 
att slammet brukas ned så snart som möjligt efter spridning. 

Användning av slam från reningsverk vid gödsling av odlingsytor innebär 
alltid en viss risk for förorening till mark och vatten. Det är angeläget att 
tillräckliga kantzoner hålls till diken och vattentäkter och att spridning 
undviks vid och omedelbart efter nederbörd. Likaså är det viktigt att 
markens lutning beaktas vid spridning så att inte fördelningen blir ojämn 
eller ansamlas i lägre partier. 

Enligt 5 §förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket ingår 
Stockholms län i känsligt område for skydd mot att vatten förorenas av 
nitrater från jordbruket varför de särskilda regler som finns i 
jordbruksverkets tOreskrifter om miljöhänsyn i jordbruket (SJVFS 2005 :2) 
om gödselhantering ska beaktas. 

Under förutsättning att provtagning och analys av avloppsslammet utförts 
enligt SNFS 1994:2 och att slammet inte överstiger de gränsvärden som 
anges i bilaga C, samt att markprover utfors enligt samma föreskrift och att 
metallhalten i jorden inte överstiger de gränsvärden som anges i bilaga B 
bedömer Samhällsbyggnadsförvaltningen, miljöavdelningen, att 
spridningen av avloppsslam kan ske i enlighet med anmälan och de 
försiktighetsmått som meddelats . 

Avgift 

A v gift för handläggning av detta ärende debiteras med 720 kr/timme, enligt 
Taxa för Upplands-Bro kommuns verksamhet enligt miljöbalken, antagen 
av kommunfullmäktige 26 november 2009, § 113. Fakturering sker separat. 

3 (4) 



( 

Enligt delegation 

" tt 
/)j?ftJ t"/ Z;;'Y]/l/~· i: 
Maria Zingmark 
Miljöinspektör 

Bilagor: 

l. Delgivningskvitto 

2. Hur man överklagar 

Kopia till: 

Akt 

Datum 

2005-09-19 

Nils Bosson. Nyborg herrgård 197 92 Bro. 

Vårt diarienummer 

05/0344-428 

Länsstyrelsen i Stockholms län. Miljöskyddsenheten, Box 22076, l 04 22 
Stockholm 
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DELEGATIONSBESLUT § 242 
S:tm hi i Ils h ~·ggn:tds t\i n a l t n i ng~n 
B>gg- tH.:h milj\)a,ddning~n 

H"'ndlf:\qgan~. telefon 

·1:1tum 

20 l 0-lJ7 -21 
: 1rl • :t,lriP.nummP.r 

~()l ll-O!Hl~qX-~2.:1 

l.'ll:.l Kujala .. OX-5X l (H2 ~2 

Ragn-Sdls ,\B 
.\ttn .\mkrs (iustalsun 
13ox 755 
11> 127 SOLI..E\!TL;\:-\ 

KVARNNIBBLE 2:51 

Föreläggande om försiktighetsmått vid gödsling med 
avloppsslam 

Beslut 

Bygg- 11ch milj~)nämnd~n h~slutar med sti)J uv 26 kap l)~ samt 2 kap-~- 7 ~ 
miljiibalkcn ( I\>9X:XOX) att l~)rdiigga Ragn-Sdls A. B. Box 755. l t) 127 
SOLLENTuNA (nrg nr ll00000-00) 11m töljanJc t(irsiktigh~tsmatt m~d 

.mkdning av anmiilan 11m glids ling mt.:d avloppsslam inom tl\·anståcndt.: 
lbstighet~r. 

l. Om inte annat toljer a\· ii\ riga 'i l l kor. ska n.:rksamhcten inklusin.! :itgärdcr 
l(ir :Ht hegdnsa \';lltl!n-. mark- neh lutHörnren ingar samt andra stiirningar 
t('lr nmgi' ningt.:n .. hedti , ·as i huntdsu kl i g ~h·~.:rcnsstiimm~lsc med , ·ad 
:-.iikanden :.~ngivit ~ller aragir sig i iircndt.:t. 

1 

' ' 

Spridning tar l!ndast ske inom de tlmraJen som markerats pa tkn karta som 
liimnats in tillsammans ml!d anm:.ilan .. se bilaga l . 

.-\ d nppsslam tur i ntc spridas niinmtrc ii n 50 meter t iii ,·attentiikt l brunn) 
olCh l() meter till \'attendrag t:ller \'attcntiirande di kl!. Fiir :lit: ttt.:rligare 
'kydda vattentLiktcr och 'altendrag ,· id spridningen ska hiinsyn tas ti ll 
radande 'ind o~:h ddt.:rt(irhallandt.!n samt mark~ns lutning mot 
oll1lgi,·ningt.:n pa platsen. 

-+ . . \ ,· loppsslam tar inte spridas n~innare :in 50 meter till hnstiidcr. Spridn ing 
.tv ,t\ lnppsslam i niirht.:ten a\ bt.:byggl.!lsl.! t:'i r ske endast 11111 ,·indriktningt.:n 
:ir ..;adan att tl liigenhd !lir hnendc inte uppstar. 

). :\edhrukning ska :-.ke direkt i anslutning till spridning. 

(). f ransport ~ka ut t(iras s:i att \ iigar inte t(irort.:nas a,· a\ lnppssLtm. 

l (-fl 

~ ' lnk\lll1tnt.:r klag\)lllal mt:d anh:dning a\· -;pridningen ,b atgi.irder tlmeddbart 
\ idtas 1\ir ;ttt minska nliigcnh~t t\ir miinn iskors hLilsa el kr miljiin. 

--< Samtliga personl!r -;nm utt\ir spridning a\ a\ lnppsslam :-.ka ha tagit lkl av 
do.:tta hc..:~lu t. 

13:gg- llt:h mdj~iniimnckn h!..!slu tar m~d stiiJ ,t\ taxa t\ir l 'pplands-Bro 
ktllll lllllllS 'o.:rksamhet o.:nligt miljiihalkl.!n. anta1,;-en a\ h.nmmunfullm iiktigc dl.!n 
.2(\ 111\\'t.:lllhcr .2009. ~ 113 ~•tt debitera Ragn-Se lls :\ 13 (t ll')! nr 5)h0557-.~~5 .2) 
!lir .2 timmars handliiggning a\ detta ;ircnde 111.:h t~~:-.tstiilkr ,t\ gi rten till l (J~Il h.r. 

-. '" ''Hi. :J .. ·· .. q 1 .. no ·~o 
.·IX .;.' .• -i 1 • "Il l•) 

' ·f,.,.,, 1'11'':1'1( l , •t1t '"· · '' ttlo , , , • ••·••"" • •• 

: : l • ·~Ur) ·' ..!,:f). · i) /..! 
:., "': r :1 ·21'"(-t;f) ··~ l ' r) 



., l : . 

~~-

].lit u n 

Nämnden erinrar om 

• Hi/ngat clcl~irningsk, ·irro skall t J/JI!.:W 'Jicl<' skri1·us 1111da rJ('h ,)ii('kcts rillhaka. 

• lkslutc·t kel/l ,·h·crklu!!,as inon1 tr<' 1·c·ckor. se hi/m.!.ad in!iJrtl/alion o111 hur clc! 
~lll' till. Hes/ut<'! !!Ji/h·r <'irer tre 1'<'('kur n /Il ill!!,t'l /in'l'kla!!,wldl' ,·fiell. 

• .l n!,i/ier JaAtureras i S<'f)([l'lllu{iirsc'illclt'lscr .. \lern'irclcsskclff lciS ime ut. 

• l 't·rksumher.wriintrc har sk.dclighc·t alf mn!tlc·la frirt"inclnn!!ar i 
1't'rksamhcfc'lll'!lcr c'inclradl' c'igandc/hrlrallullcl<'ll. F~·irt'inclrill.!!.clr ke l/l kn'in t 
111' tllllllc'ilall. 

• l 'ak.wmlwf<'ll k(/11 c'il·<'n hcrr)ras m· llllllclll lagsri/inin':!. Ocr kcm t c.r .I.rc'ims 
l~rgglo1· nwrklm )/jr atgc'irdcn <'l ler sa kan elen omtauus en· Aru1· tran 11/l(lm 
m.mdi<,!IIC'tt'l'. t c '.\' nu/ ~('ill<'r hrcmclsk.nlc/<'1/er arhersmi/jii. 

·'Il J t . J . l ,,. ,l r '·r v .. l / / 
Bakgrund · r . - • • ' ·

1 
l J / / 

J : - '. f l 

l ~i t Ragn-Sdls AB h<Ir d~n .26 juni .20 Il) liimnat in hos Bygg- 1'~o:h miljC:>avddningl!n 
..:n :.mmi.ilan om gödsling av totalt 159. 12 ha :ikem1ark med totalt ..:a 1590 ton 

1 
.. 

r(i tat av loppsslam inum tltstighc..:tcn K\ :trnnihhle. D~ ;.~ktudla ~)mddcna har 
mark~rats pLi bit\)gad karta. Spridning :-.ka ske umkr augusti-septembt.:r 2010. 
Ragn-Sdls :\13 ska ans,·ara ttir transport. spridning n..:h tiHig hanreri ng <l\' 

gC:idskt. Brukare och kontaktpc..:rson iir lljalmar f esch. 

Slammc..:t ktHnmcr tran Kiippalalt>rbundc..:ts avloppsreningsverk på Lidingö och 
har producerats enligt kra,·en i ..:enitic..:ringssystemet RE V:\(). Det iir r()tat. 
:-almondlati·itt och av jordbntksbalitc..:t. 

\kennarken ska gödslas med maximalt en km:.irsgi,·a. snm kommer att 
anpassas till de hesUimmdser i ltirordningar och fö reskri ttcr som gäl kr !tir 
slamspridning. se vidare under rubtikc..:n Lagsti ltning. Jordkarkring har illMts 
t(ir att f:.ls tställa kadmiumhaltc..:n i den akerjord som ska giidslas. 

Spridning ska utföras mc..:d beaktande av skyddswnc..:r l O m till \·attc..:ndrag l)t:h 

50 m till dricksvattentäkt och,dkr bostäder. 0ieobrukning ska ske i anslutn ing 
till spridning. 

Lagstiftning 

\1 i ljt>hal k en ( Il) l> X :XOX ). J.: ap 2. allmiinna hiins ynsregkrna . 

. \\ t;tllsttironlningen ( 200 l: l OXh) 3X ~ 

Fii rnnlning 199X:\)~...J. um ttirhud m.m. i \'issa t~tll i samhano mc..:d lwntenng. 
tilllirsd lH.:h Ultlirsd a\· "emiska prodttktc..:r 

Kungtireis~ med l'lin:skritkr liiTI :-.kydd tii r mtljtin. :-.iirskilt marken. niir 
a\ h)ppsslam anviinds i jordbruket. S:\FS 199-+:2 

F\\rnrdning J l )q~:l) !5 o) l11 milj\ihiinsyn j jPrdhrukd 

:--ilatc..:ns jl) rdhrub\..:rb ttireskrilh:r S.JvTS l '>1 >~ : 132. 11)1) \): 1 1) . 2003:hh . 
.2 ()()): -:' ...J. IH.:h 2{)()(): ] 7 

L\ll-.ala hiils~)s k yddstii n.:s krilh:r t\ir l :pplands-[3ro knmmun. antagna a\· 
k.l'lllmunfullmiik t i~e den 17 de~~.:mher llllJO. ~ 1-J....J. . 

f ;r- ,~ 
/ J j 



D:llum 

Beslutsmotivering 

l3~gg.- ch.:h milj(i:t\(klningc.:n .->c.:r positi\'t pa ,\tt :t\'lnppsslam li·an Klli11111Ullala 
rc.:ntngs,c.:rk andnds ..;tllll jnrdliirhiittring i:-.tiilkt t(ir ktlllstgiidning. P:1 dc.:tta :-.iitt 
n~ttiggiirs ..;lamnH.:t och kretsloppet s luts. Fiiroreningsinnchalld i slam nch 
tillatna miing.der t(ir :-.pridning. och tidpunkter t(ir detta har dc.:uljregkrats i 
lagstittningc.:n 11ch behandlas inte hiir. Fi)r gi.illande n.:gkringar se under 
rubriken Lag::.ti ltning. 

hir att ytterligare min:-.ka riskc.:n tiir Uek:tge a\· niiringsämnc.:n och ,tndra 
l ~iron.:ningar tillmark ,,ch ,·:mc.:n iir det' iktigt an tilldckliga k:.mt/.tln<..:r h:.llls 
ti ll diken 11ch 'attemiikt..:r clt:h att spridning unth·iks ,-id clch llllletklhan ..:ti..:r 
nc.:derhiird. Likaså iir det 'iktigt :ltt mark..:ns lutning he::tktas 'id spridning sa att 
tntc t(irddningcn blir c1jiimn ..:lkr ansamlas i liigrc partier. 

Lukt snm kan uppsd 'id spridning och transporter kan uppk' as som störande 
a,· ni.irhol.!nde nch andra snm 'istas i nnmiJet. Fiir att minska risken t'lir 
luktoläg..:nheter hör hiinsyn tas till rådande.: , ·indstyrka t)ch -riktning- helst ska 
det hitisa bon tdn bebyggdsen när gödskt sprids. Slammet ska brukas ned sa 
..;nan som möjligt dkr spridning. 

l ·mkr t(inttsiittning att inn~.:halkt i U\ loppsslammt.:t och spridning..:n i i't\Tigt 
--kcr c.:nligt anmiilan nch med beaktande av de t(irsiktighetsm<itt "tltn nH.:dtklats 
l detta h..:slut b..:dt)mer Bygg- t)ch miljöa,·ddningt.:n att spridning :!V 

a doppsslam kan ~ke utan olägenh..:t tör m:inniskt1r och miljö. 

Avgift 

.\\"gift för handliiggning av detta iirende tkbitl.!ras mt.:d l<l40 kr enligt taxa t()r 

l 'pplands-8ro kommuns ,·erksamht.:t enligt miljt)halkc.:n. antagt.:n av 
kommunfullmäktige dt:n .26 no\ emher 2009. ~Il .1. faktur..:ring sk..:r separat. 
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l ' lla Ku,iala __, 
m i lj iii nspek tt)r 

l~ ila~or: 

l . \nmiilan med kana ii\ ~.:r dc.:: tllr som :-oka giidslas 1111.xl a" lllppss lam 

lklgi' ningsb itto 

l lur man \i\'l..:rk l:lgar 

Kopia: 
l Ii almar r eseh. K' ~m1ntbhle t iard. 197 t> .~ 1m o 
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