
Håbo-Tibbles arbetsgrupp för förhindrande av att rötslam lagras på orten

Pressmeddelande

Käppalaförbundet kastar in handduken – Mark- och Miljödomstolen skriver av ärendet
Käppalaförbundets planer på att ha ett mellanlager av rötslam på Håbo Häradsallmänning skrinläggs efter nära  ett års 
kamp av ortsborna.

Länsstyrelsen gav Käppalaförbundet för drygt ett år sedan miljötillstånd av att anlägga ett 
mellanlager av rötslam trots kompakt motstånd från såväl kommun, privatpersoner och föreningar. 
Den 7 december 2013 kallade Käppalaverket till ett informationsmöte för att försöka förmå oss 
ortsbor i Håbo-Tibble att godta deras förslag till det mellanlager av rötslam som på Håbo 
Häradsallmänning. 
Vi ortsbor kunde inte godta att detta mellanlager etableras så därför tillsattes efter informations- 
mötet en arbetsgrupp som så småningom blev sju personer. Arbetsgruppen hade som sin första 
uppgift att utarbeta en överklagan på det tillstånd miljöprövningen hos Länsstyrelsen i Stockholms 
län hade tillstyrkt.
Arbetsgruppen började nästan direkt med att inhämta kunskaper i ämnet och hade ett antal 
arbetsmöten som slutligen resulterade i en överklagan som lämnades in den 28 januari 2014.
Den 2 april 2014 lämnade arbetsgruppen in sin kompletterande överklagan till Mark- och 
Miljödomstolen. I denna inlaga utvecklar Arbetsgruppen främst de hälsoaspekter på vad en 
spridning av innehållet i rötslammet och vad omvärlden satsar på för lösningar för att ta omhand sitt
avloppsslam.

När det blev dags för Käppalaförbundet att gå i svaromål sökte de inledningsvis om anstånd på 
tillsammans 8 månader med att svara senast den 31 december i år.
Glädjande nog för arbetsgruppen hade stämningsansökan innehållit tillräckligt med goda argument 
mot en etablering så Käppalaförbundet beslutade den 2 december att ta tillbaka sin ansökan om 
etableringstillstånd.

Det är en glädjens dag för oss boende i Håbo-Tibble. Samtidigt finns rötslammet kvar hos oss 
genom att flera gårdar sprider slammet på sina åkrar. 
Det är nu genom forskning bevisat att avloppsslam och rötslam påverkar de vuxnas 
fortplantningsorgan och att avkomman kan skadas. Flera av de skadliga ämnena som påverkar våra 
gener är luftburna så vi på landsbygden kommer inte undan. När man summerar både denna 
forskning och annan forskning ser man att vår nuvarande hantering av avloppsslammet från våra 
avloppsreningsverk är en tickande miljöbomb.

Mer information finns att hämta från vår hemsida http://håbo-tibble.se/
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Bifogar: Käppalaförbundets beslut att inte fullfölja planerna på en etablering av mellanlagret 
samt Mark- och Miljödomstolens beslut att avskriva målet från vidare handläggning
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