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Miljö- och hälsoskydd

Information vid mottagande av slam
Det finns lagar och regler för lagring och spridning av slam, många är
samma som för stallgödsel.
Grundläggande lagstiftning för hantering och spridning av slam


Miljöbalk (1998:808)



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



Föreskrifter och allmänna råd om miljöhänsyn i jordbruket vad avser
växtnäring (SJVFS 2004:62)



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

Några av reglerna i korthet:


Producenten av avloppsslammet ska lämna en innehållsdeklaration
till den som ska använda slammet. Deklarationen ska bl.a. innehålla
uppgifter om lämplig giva med hänsyn tagen till fosfor-, kväve- och
metallinnehåll.



Gränsvärden finns för den största mängd metaller som årligen får
tillföras åkermarken genom användning av avloppsslam.



Stallgödsel eller andra organiska gödselmedel får under en
femårsperiod inte tillföras i större mängd än vad som motsvarar
22 kg totalfosfor per hektar spridningsareal och år.

Följande försiktighetsmått gäller vid spridning:

Postadress
Norrköpings kommun
Bygg och miljökontoret
601 81 Norrköping



Spridning av gödselmedlet ska göras under så få och koncentrerade
perioder som möjligt. Spridning ska undvikas lördagar, söndagar och
helgdagar. Transport av gödsel ska ske så att spill undviks.



Utspritt gödselmedel ska myllas ned snarast möjligt, helst inom fyra
timmar. Undantag gäller vid spridning i växande gröda.



Information ska ske till boende inom 300 m från spridningsområdet.

Besöksadress
Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21

Telefon
011-15 60 60 (rådgivning)
011-15 00 00 (vxl)

Telefax
011-15 16 66

E-post
byggomiljokontoret@norrkoping.se
Internet
www.norrkoping.se

NORRKÖPINGS KOMMUN
Bygg och miljökontoret
Miljö och hälsoskydd

Minsta rekommenderade avstånd till skyddsobjekt vid spridning
av slam
Minsta avstånd som måste hållas till kant som gränsar till


bostadstomt 50 meter



vattentäkt 50 meter



vattendrag, vattenförande diken & öppna vattenytor 10 meter

Felaktig spridning av slam kan öka risken för att gränsvärden för tungmetaller i jorden överskrids. Stora gödselgivor kan dessutom leda till ökat
näringsläckage. Närboende kan uppleva lukten från slam och gödsel som
störande.
Klagomål på störande lukt har vid flera tillfällen inkommit till Bygg och
miljökontoret från boende nära spridningsområden. Enligt miljöbalken ska
verksamhetsutövaren vidta skäliga åtgärder för att anpassa verksamheten så
att störningarna för omgivningen minimeras. Byggnads- och miljöskyddsnämnden bedömer att allmänheten bör tåla vissa störningar från närliggande
lantbruk.
Tillfällig lagring i samband med spridning
Lagring av slam i fält bör undvikas. Om tillfällig lagring ändå sker i fält i
samband med spridning ska de allmänna råden om stukalagring följas. De
allmänna råden finns i SJVFS 2004:62 och i vägledningsmaterialet "Gödsel
och Miljö" från Jordbruksverket.
Mellanlagring av slam (= gårdslager)
Lagring som sker under längre tid än i direkt anslutning till spridning räknas
som mellanlagring. Mellanlagring av mer än 10 ton slam vid något enskilt
tillfälle är antingen anmälnings- eller tillståndspliktigt enligt bilagan till
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Mellanlagringen ska ske på tät lagringsplats. Om lagringen ska anmälas
eller tillståndsprövas framgår av förordningen.
Kontakta Bygg och miljökontoret om du har frågor, telefon 011-15 60 60.
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