
Pressmeddelande

Mellanlagret av rötslam i Håbo-Tibble
På kvällen den 17 november kommer Bygg och Miljönämnden att fatta beslut dels om Käppa-
laförbundets anmälan om att anlägga ett mellanlager av rötslam i Håbo-Tibble, dels att yttra 
sig om ett förhandsbesked om bygglov av detsamma.

Med 670 påskrifter på 2 namninsamlingar och trots folkliga protester från Håbo-Tibbleborna där, 
förutom Håbo-Tibbles arbetsgrupp, ett drygt 20-tal ortsbor och ett par företag har yttrat både sina 
farhågor och motstånd mot mellanlagret fortsätter avloppsreningsverket sin kampanj mot lokalbe-
folkningens vilja.

I de yttranden som har inkommit gällande sökt förhandsbesked  om bygglov har ingen av de mark-
ägare och hyresgäster som yttrat sig varit för både dess tillkomst och dess öppna konstruktion som 
är tänkt att överdäcka slamlagret. 
En markägare poängterar att den byggnad som innehåller slammet pga sin giftighet borde vara 
försluten och att all frånluft skall filtreras. Den oro som denna markägare visar över att hans 
hyresgäster som består av unga scouter skall behöva utstå de bevisligen hälsovådliga ämnen som 
sprids via vinden från rötslammet kommer förhoppningsvis Bygg och Miljönämnden att ta på allvar
i sitt beslut.

Den lagstiftning som reglerar hanteringen av rötslam från våra avloppsreningsverk är djupt föråld-
rad eftersom det på senare tid har tagits fram bevis efter bevis på att de farhågor som yttrades redan 
vid lagens tillkomst inte bara har besannats utan det har tillkommit ytterligare ämnen som både 
påverkar vår hälsa, våra arvsanslag, dna och kromosomer. Att slammet kontamineras med både fler 
och nya gifter beror till stor del på att reningsverken blir duktigare på att avskilja mikroorganismer i
vattnet före det att det släpps ut i våra sjöar och hav. 

Käppala har allt sedan ärendet anmälts till Upplands-Bro kommun gett både kommunen och oss 
innevånare felaktiga uppgifter såsom antalet fordonsrörelser, om lukt (läs stank) mm gällande denna
etablering och kommunen har gång på gång fått begära in kompletteringar. Kommunen har dock 
missat att begära in fullständiga kompletteringar för den nya placeringen gällande avrinning av 
dagvatten, markens grundförutsättningar, mm.
Käppala har inkommit med handlingar från diverse mellanlager ute i landet för att påvisa att den oro
som ortsborna uttrycker gällande stank från området är obefogad. Är den oron obefogad då 
reningsverket har inlämnat två exempel där det tydligen luktar (läs stinker) i alla fall. Uppsala 
kommun har planer på en särskild luktutredning av sitt mellanlager och på Södertörn har tillsyns-
myndigheten i ett PM påpekat att slamlagrets ägare skall utöka tillsynen bl a gällande lukt?
Varför skall dessa två ägare till ett slamlager kosta på sig både tid och pengar för ett problem som 
inte existerar?
Hurusom, vare sig om det beslut som tas den 17 november kommer att vara positiva för oss Håbo-
Tibblebor eller ej kommer dessa beslut säkerligen att överklagas av endera parten.

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

Erik Karlsson, kontaktperson
070-88 125 44
erik.karlsson@habotibble.se

not. Käppalaförbundet är ett Kommunalförbundet  ägt av 13 kommuner, däribland Upplands-Bro.



Aktuella parter

Håbo-Tibbles arbetsgrupp för förhindrande av att rötslam lagras på orten 
Kontaktpersoner: Erik Karlsson, 070-88 125 44 - Rolf Larsson, 0734-152 686

Upplands-Bro kommun 

Växeln: 08-581 690 00 e-post: förnamn.efternamn@upplands-bro.se 
Handlägger Käppalaförbundets anmälan: Therese Skröder
Handlägger Förhandsbesked om bygglov: George Bandak
Beslutar: Bygg och Miljönämnden
Handlingar http://www.upplands-bro.se/4.1b7cf43413b99cd9dac579.html (Dagordningen §§6 och 7)

Käppalaförbundet 
www.kappala.se

Fastighetsägaren som arrenderar ut marken

Håbo Häradsallmänning
08-582 440 49

Dokument

Dokumenten i det aktuella ärendet är samlat på hemsidan 
http://håbo-tibble.se/dokument/Arbetsgruppen2.html
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