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Box 7493 
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MOTPART 

Länsstyrelsen i Stockholms län  

Box 22067 

104 22 Stockholm 

  

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut den  

27 augusti 2013 i ärende nr 5511-12651-2012, se bilaga 1 

 

SAKEN 

Tillstånd till miljöfarlig verksamhet vid Margretelunds avloppsanläggning i 

Österåkers kommun 

 

_____________ 

 

DOMSLUT 

1. Mark- och miljödomstolen avslår Margretelunds Villaägareförenings 

överklagande.  

2. Med delvis bifall till Roslagsvatten AB:s överklagande ändrar mark- och 

miljödomstolen det överklagade beslutet endast på det sättet att villkor 15 

upphävs och villkor 4, villkor 14 och Delegation B ändras enligt nedan. 
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Ny eller ändrad text anges som understruken text nedan. 

 

Villkor 4  

 

4.1  Utsläppet till Trälhavet av totalfosfor, organiskt material (BOD7), och 

totalkväve i utgående vatten från reningsverket får under ombyggnadstiden 

inte överstiga nedan angivna begränsningsvärden. 

a. Resthalten av fosfor, mätt som totalfosfor (P-tot), får som 

kalenderårsmedelvärde inte överstiga 0,3 mg/1. 

b. Resthalten av organiskt material, mätt som biokemisk syreförbrukning 

(BOD7), får som kalenderårsmedelvärde inte överstiga 10 mg/1. 

c. Resthalten av kväve, mätt som totalkväve (N-tot), får som 

kalenderårsmedelvärde inte överstiga 15 mg/1. Alternativt ska den 

procentuella kvävereduktionen i förhållande till inflödets belastning 

räknat som kalenderårsmedelvärde vara lika med eller överstiga 70 

procent. 

 

4.2 Utsläppet till Trälhavet av totalfosfor, organiskt material (BOD7), och 

totalkväve i utgående vatten från reningsverket får efter ombyggnadstiden inte 

överstiga nedan angivna begränsningsvärden. 

a. Resthalten av fosfor, mätt som totalfosfor (P-tot), får som 

månadsmedelvärde och kalenderårsmedelvärde inte överstiga 0,2 mg/1. 

Villkoret för månadsmedelvärde är uppfyllt om nio av tolv 

månadsmedelvärden per kalenderår uppfyller begränsningsvärdet. 

b. Resthalten av organiskt material, mätt som biokemisk syreförbrukning 

(BOD7), får som månadsmedelvärde och kalenderårsmedelvärde inte 

överstiga 10 mg/1. Villkoret för månadsmedelvärde är uppfyllt om nio av 

tolv månadsmedelvärden per kalenderår uppfyller begränsningsvärdet. 

c. Resthalten av kväve, mätt som totalkväve (N-tot), får som kalenderårs-

medelvärde inte överstiga 10 mg/1. Alternativt ska den procentuella 

kvävereduktionen i förhållande till inflödets belastning räknat som 

kalenderårsmedelvärde vara lika med eller överstiga 80 procent. Under 
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perioden den 1 maj till och med den 31 oktober får resthalten av kväve, 

mätt som totalkväve (N-tot), som månadsmedelvärde inte överstiga 

10 mg/l. 

 

Kontroll av begränsningsvärdena ska ske enligt vid varje tidpunkt gällande 

föreskrifter från Naturvårdsverket om kontroll och utsläpp till vatten- och 

markrecipient från anläggningar för behandling av avloppsvatten från 

tätbebyggelse. För kontroll av alternativet med procentuell kvävereduktion ska 

inkommande avloppsvatten följas upp med minst 24 flödesproportionella 

dygnsprover per år (se delegation). 

 

Villkor 14 

14. All tillförsel av slam som inte uppkommit i reningsverket ska journalföras 

med avseende på mängd, ursprung och dag för tömning. 

 

Delegation B 

B. tunga transporter som tillfälligtvis får ske till och från reningsverket under andra 

tider än vardagar dagtid (villkor 6). 

 

_____________ 
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BAKGRUND 

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Stockholms län (nedan 

miljöprövningsdelegationen) beslutade den 27 augusti 2013 att lämna Roslagsvatten 

AB (nedan bolaget) tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken att på fastigheten 

Margretelund 16:95 i Österåkers kommun driva en avloppsanläggning bestående av 

Margretelunds avloppsreningsverk med tillhörande ledningsnät och anordningar på 

ledningsnätet inklusive tillkommande nybyggnationer och anslutning av 

omvandlingsområden inom Österåkers kommun. Tillståndet medger en maximal 

inkommande genomsnittlig veckobelastning om 57 000 personekvivalenter (pe) 

samt belastning från mottagning av slam från mindre reningsverk och båtburet 

brunnsslam om maximalt 560 m
3
 slam per vecka. Miljöprövningsdelegationen 

meddelade även bolaget tillstånd till fortsatt utsläpp av behandlat avloppsvatten till 

Trälhavet från fastigheten Margretelund 16:95 i Österåkers kommun. 

 

För tillståndet beslutades, så vitt är aktuellt vad gäller bolagets överklagande, 

följande villkor. 

 

4. Utsläpp till Trälhavet av BOD7, totalfosfor, totalkväve och ammoniumkväve i 

utgående vatten från reningsverket får inte överstiga nedan angivna 

begränsningsvärden. 

a. Resthalten av fosfor, mätt som totalfosfor (P-tot), får som 

månadsmedelvärde och kalenderårsmedelvärde inte överstiga 0,2 mg/1. 

Villkoret för månadsmedelvärde är uppfyllt om nio av tolv 

månadsmedelvärden per kalenderår uppfyller begränsningsvärdet. 

b. Resthalten av organiskt material, mätt som biokemisk syreförbrukning 

(BOD7), får som månadsmedelvärde och kalenderårsmedelvärde inte 

överstiga 10 mg/1. Villkoret för månadsmedelvärde är uppfyllt om nio av 

tolv månadsmedelvärden per kalenderår uppfyller begränsningsvärdet. 

c. Resthalten av kväve, mätt som totalkväve (N-tot), får som kalender-

årsmedelvärde inte överstiga 10 mg/1. Alernativt ska den procentuella 

kvävereduktionen i förhållande till inflödets belastning räknat som 

kalenderårsmedelvärde vara lika med eller överstiga 80 procent. 
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d. Resthalten av ammoniumkväve (NH4-N) får årligen under perioden 1 maj 

till och med den 31 oktober inte överstiga 3 mg/1 mätt som medelvärde 

för hela perioden. Om resthalten av ammoniumkväve som månadsmedel-

värde överstiger 3 mg/1 under tiden 1 maj till och med den 31 oktober 

ska bolaget meddela tillsynsmyndigheten detta så snart man fått 

resultaten från månadens analyser. 

Kontroll av begränsningsvärdena ska ske enligt vid varje tidpunkt gällande 

föreskrifter från Naturvårdsverket om kontroll och utsläpp till vatten- och 

markrecipient från anläggningar för behandling av avloppsvatten från 

tätbebyggelse. För kontroll av alternativet med procentuell kvävereduktion 

ska inkommande avloppsvatten följas upp med minst 24 flödesproportionella 

dygnsprover per år (se delegation). 

 

14. Slam från mindre reningsverk och båtburet brunnsslam får inte tillföras 

reningsverket på sådant sätt så att olägenheter uppkommer i omgivningen 

eller i recipienten eller så att anläggningens funktion eller slamkvaliteten 

påverkas i större omfattning. All tillförsel av slam som inte uppkommit i 

reningsverket ska journalföras med avseende på mängd, ursprung och dag för 

tömning. 

 

15. Industriellt avloppsvatten och lakvatten får inte tillföras anläggningen i sådan 

mängd eller av sådan beskaffenhet att olägenheter uppkommer i omgivningen 

eller i recipienten eller så att anläggningens funktion eller slamkvaliteten 

påverkas i större omfattning. 

 

Delegation 

Miljöprövningsdelegationen överlåter med stöd av 19 kap. 5 § första stycket 8 och 

22 kap. 25 § tredje stycket miljöbalken åt tillsynsmyndigheten att vid behov 

fastställa ytterligare villkor i fråga om: 

B. transporter till och från reningsverket. Tillsynsmyndigheten får 

tillfälligtvis tillåta tunga transporter till och från reningsverket på andra 

tider än vardagar dagtid (villkor 6). 
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Bolaget och Margretelunds Villaägareförening (nedan föreningen) har överklagat 

miljöprövningsdelegationens beslut. 

 

Domstolen redogör nedan inledningsvis för föreningens överklagande samt för vad 

bolaget, Länsstyrelsen i Stockholms län (nedan länsstyrelsen) och Miljö- och 

hälsoskyddsnämnden i Österåkers kommun (nedan nämnden) har anfört med 

anledning av föreningens överklagande. Därefter redogör domstolen för bolagets 

överklagande, villkor för villkor, samt för länsstyrelsens och nämndens inställning 

till de av bolaget yrkade villkorsändringarna.  

 

YRKANDEN M.M. 

 

Föreningens överklagande 

 

Föreningen 

Föreningen har, som det får förstås, yrkat att tillstånd till den sökta verksamheten 

inte ska ges. 

 

Föreningen har anfört i huvudsak följande till stöd för sitt överklagande. Föreningen 

motsätter sig att tillstånd ges till fortsatt och utökad verksamhet med tillhörande 

ledningsnät och anordningar på ledningsnätet. Föreningen anser att ett reningsverk 

av denna storlek inte hör hemma i ett tätbebyggt bostadsområde. Som föreningen 

anfört i tidigare yttranden besväras de omkringboende starkt av luktproblem, såväl 

från själva avloppsreningsverket som från pumpstationer och andra delar av anlägg-

ningen i området. Problemen har inte minskat utan är tidvis mycket besvärande för 

boende och andra som använder föreningens grönområden m.m. som rekreations-

område. Dessa problem har påtalats under en längre tid och föreningen ser inte hur 

en fortsatt drift och utbyggnad skulle eliminera luktproblemen. 

 

Ett annat stort problem med anläggningens lokalisering är biltrafiken, inklusive 

tung trafik, till och från reningsverket. Redan idag är denna omfattande och med en 

utbyggnad riskerar trafiken att ytterligare öka i omfattning. I beslutet tas endast upp 

de trafikförbättringar som enligt den nya detaljplanen medges i nära anslutning till 
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reningsverket. Störningarna av tung trafik runt själva reningsanläggningen minskar 

förvisso om dessa åtgärder genomförs, men det är inte där de största problemen med 

trafiken föreligger. Trafikproblemen finns längs hela Trälhavsvägen, ut till 

Margretelundsvägen. Trälhavsvägen har karaktär av lokalgata och är den enda 

möjliga in- och utfarten till området. Den är bl.a. skolväg för områdets barn, som 

inte har någon alternativ färdväg. Dessutom används vägen mycket frekvent av när-

boende för att komma till badet intill reningsverket och för att promenera längs vatt-

net vid Rödbosund. Längs vägen finns en smal trottoar och vägen saknar cykelväg. 

Under vintertid finns varken möjlighet för bilar att mötas eller för gående att an-

vända trottoaren p.g.a. väghållarens insatser och prioritering. Föreningen anser att 

man måste se frågan om tillstånd till utbyggnad av reningsverket som en helhet. 

Föreningen kan inte acceptera en utbyggnad med den ökning av trafik som det inne-

bär, särskilt inte med beaktande av den dåliga respekt för gällande hastighetsbe-

gränsning som både tunga och vanliga fordon på väg till reningsanläggningen upp-

visar. Problemen med infrastrukturen visar på att läget för anläggningen är felaktigt 

och att en utbyggnad av anläggningen ytterligare skulle förvärra situationen. 

 

Föreningen anser dessutom att de återkommande bräddningarna är ett problem. 

Inom reningsverkets påverkansområde har föreningen två bad, ett antal båtbryggor 

och grönområden. Dessutom har ett antal medlemmar i föreningen servitutsrätt till 

bryggor i området. Sätterfjärden är betydelsefull för stora delar av tätorten, förutom 

för föreningen som äger stora delar av vattenområdet och dess medlemmar. I 

Sätterfjärden finns ett av föreningens bad, som är det bad i kommunen som är mest 

centralt beläget och därför har ett stort antal besökare under säsongen. Sätterfjärden 

är hårt belastad och problem med överväxning är överhängande. Omkring Sätter-

fjärden finns bl.a. flera pumpanläggningar och bräddavlopp, vilket gör att den 

ständigt riskerar att få tillströmning av orenat avloppsvatten vid bräddningarna. 

 

Ytterligare en fråga är säkerhetsaspekten. Hur säker är avloppsanläggningen, 

inklusive ledningsnät och pumpstationer, för de påfrestningar som förekommer i ett 

modernt samhälle? Vid ett strömavbrott i närtid stod avloppsvatten som en fontän 

mitt i ett av föreningens grönområden och alldeles intill föreningens anlagda kanal. 
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Dessutom informeras föreningen aldrig när bräddning förekommer trots att 

föreningen äger en stor del av det mark- och vattenområde som berörs. Föreningens 

förtroende för verksamhetsutövaren när det gäller dessa frågor är inte stort, bl.a. 

mot bakgrund av de manipulerade utsläppsvärdena som uppdagades för en tid 

sedan. 

 

Avslutningsvis anser föreningen att de störningar i form av buller och ökad 

trafikbelastning som en ny- och ombyggnation väntas medföra i upp till två års tid 

är oacceptabla. 

 

Bolaget 

Bolaget har till bemötande av föreningens överklagande anfört i huvudsak följande. 

Föreningen har i sitt överklagande bestritt tillstånd till Margretelunds avlopps-

reningsverk med ledningssystem. Som grund för bestridandet har föreningen 

hänvisat till upplevda problem med lukt, transporter och bräddning till 

Sätterfjärden. 

 

Lukt 

Vad beträffar risken för lukt från avloppsreningsverket har bolaget lämnat en 

redogörelse till miljöprövningsdelegationen i kompletteringarna den 24 oktober 

2011. Samtliga processdelar i avloppsreningsverket är numera inbyggda och 

frånluften från dessa behandlas i ett kompostfilter, med undantag för frånluften från 

nitrifikationen, som behandlas genom ozon och aktivt kol. Även de nya anlägg-

ningsdelar som bolaget sökt tillstånd till kommer att vara inbyggda, och frånluften 

från dessa kommer att behandlas i ett biofilter. 

 

År 2006 genomfördes en utredning avseende lukt och resultatet av denna utredning 

visade på två potentiella luktkällor; ett dåligt fungerande kompostfilter och ett 

urblåst säkerhetskärl på rötkammartoppen. Bolaget har vidtagit åtgärder avseende 

kompostfiltret och omfattningen av urblåsningen vid rötkammartoppen har minskat 

kraftigt med minskad belastning av enskilda avlopp. Inom ramen för den sökta 

utbyggnaden kommer rötkammaranläggningen att flyttas längre bort från bostäder, 
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vilket bedöms minska risken för störande lukt ytterligare. Enligt bolagets 

uppfattning är risken för lukt från avloppsreningsverket numera begränsad till en 

rimlig nivå. 

 

Transporter 

Transporterna till och från avloppsreningsverket finns redovisade i avsnitt 7.12 och 

8.8 i miljökonsekvensbeskrivningen. Följande sammanfattning kan lämnas. 

 

Transporterna till och från avloppsreningsverket utgörs av persontransporter, slam 

och varor (främst kemikalier). År 2008 uppgick persontransporterna till ca 50 

transporter (tur och retur) per dygn, varutransporterna till 2 transporter per dygn och 

slamtransporterna till 2-3 transporter per vecka. Slamtransporterna hade då minskat 

från 50-58 transporter i veckan år 2006 med anledning av att bolaget upphörde med 

mottagning av bilburet externt slam. I avsnitt 7.12 i miljökonsekvensbeskrivningen 

har övriga transporter på tillfartsvägen (Trälhavsvägen) uppskattats till ca 450 

transporter per dygn. 

 

Vid full drift av det utbyggda avloppsreningsverket bedöms transporterna av varor 

och slam öka med ca 1-2 transporter per vecka. Enligt bolagets uppfattning är 

antalet transporter till och från avloppsverket – såväl i nuläget som efter sökt 

utbyggnad – av förhållandevis begränsad omfattning. 

 

Bräddning 

Bräddning från avloppsreningsverket sker inte till Sätterfjärden utan till Trälhavet, 

via utloppsledningen för verket. Den bräddning som föreningen hänvisat till sker 

från pumpstationer i ledningsnätet. Dessa behövs för att avloppsvatten som 

uppkommer i området ska kunna samlas upp och pumpas vidare, oavsett var 

avloppsvattnet i fråga behandlas, och möjlighet till bräddning vid stationerna måste 

alltid finnas. Bolaget arbetar aktivt med att minimera bräddningen genom åtgärder 

som syftar till att begränsa tillflödet av ovidkommande vatten till nätet. Bolaget har 

också accepterat ett villkor med delegation avseende detta arbete (villkor 3 och 

delegation A i det överklagade beslutet). 
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Slutsats 

Enligt bolagets uppfattning är de problem som föreningen hänvisat till inte av den 

omfattningen att de kan utgöra hinder mot tillåtligheten av den sökta verksamheten. 

 

Nämnden 

Nämnden har i yttrande över föreningens överklagande anfört i huvudsak följande. 

Nämnden har redan yttrat sig över ansökan om tillstånd hos miljöprövningsdele-

gationen. När det gäller frågan om lokalisering förordar nämnden en anslutning till 

Käppala avloppsreningsverk, men anser att en ut- och ombyggnad av Margretelunds 

avloppsreningsverk är att förorda om en sådan anslutning inte kan genomföras. 

Denna bedömning grundar sig på att platsen vid Margretelunds reningsverk redan är 

ianspråktagen, att skyddsåtgärder redan är vidtagna, att kompletterande skyddsåt-

gärder genom t.ex. flytt av rötgaskammaren är planerade och att verksamheten ska 

byggas in för att minska spridning av lukt samt att detaljplan finns som möjliggör 

utbyggnaden. Inga nya uppgifter har framkommit som innebär att nämnden har 

ändrat inställning. Nämnden bedömer inte att den ökning av tung trafik som 

verksamheten kommer att innebära, i form av upp till nio lastbilar per dag jämfört 

med dagens fem lastbilar per dag, kommer att innebära olägenhet för människors 

hälsa eller miljön. Nämnden bedömer även att de skyddsåtgärder som kommer att 

vidtas innebär att störningar från lukt inte bör innebära olägenheter för människors 

hälsa och att uppkomsten av lukt kan hanteras genom skyddsåtgärder och inom 

ramen för egenkontrollen. 

 

Avseende risken för olägenhet med anledning av bräddningar i Sätterfjärden 

bedömer nämnden att skyddsåtgärder i form av att leda bräddat avloppsvatten via 

dagvattenparken i Margretelund innan utsläpp i Sätterfjärden bör vara tillräckliga. 

Därtill anser nämnden att en utredning bör tas fram för att klargöra hur dagvatten-

parken kan förbättras samt hur Sätterfjärden påverkas av bräddat avloppsvatten. 

 

När det gäller säkerheten på anläggningen bedömer nämnden att särskild hänsyn 

ska tas till de prognoser avseende klimatförändringar som finns och att lednings-

nätet och pumpstationer dimensioneras för att klara framtida totala flöden. 
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Under om- och tillbyggnadstiden ska verksamheten innehålla de riktvärden som 

finns för buller från byggarbetsplatser. Ett kontrollprogram ska även upprättas för 

byggskedet med uppgifter om bland annat skyddsåtgärder. Nämnden bedömer 

därmed att den påverkan som uppkommer under byggskedet kan regleras och inte 

bör innebära olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

 

Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen har till bemötande av föreningens överklagande anfört i huvudsak 

följande. Miljöprövningsdelegationen har prövat den aktuella ansökan om fortsatt 

drift och utökning av verksamheten och funnit att verksamheten är tillåtlig. 

Länsstyrelsen har ingen annan inställning. 

 

När det gäller risken för luktstörningar från fastigheten och avloppsledningsnätet, 

delar länsstyrelsen föreningens uppfattning att verksamheten ger upphov till lukt. 

När det gäller lukt från pumpstationer bedömer länsstyrelsen att den inte påverkas 

av en ändrad lokalisering av reningsverket. Avloppsvatten kommer, oberoende av 

behandlingsanläggningens lokalisering, uppstå i området och behöva samlas upp 

och pumpas vidare. Problemen från pumpstationerna har därför liten relevans för 

frågan om tillstånd kan lämnas eller inte. Länsstyrelsen bedömer att villkor 3 

tillsammans med villkor 8 och delegation A respektive D ger tillsynsmyndigheten 

mandat att agera vid luktstörningar från ledningsnät och pumpstationer. 

 

När det gäller lukt från själva reningsverksfastigheten så är samtliga processdelar 

redan före sökt utbyggnad överbyggda och frånluften omhändertas för behandling. 

Den kommande utbyggnaden kommer att minska risken för luktstörningar genom 

att rötkammare och gashantering flyttas längre bort från boende. Vid kvarvarande 

luktstörningar kan, efter beslut från tillsynsmyndigheten, flytten av slamavvatt-

ningen och slamsilon tidigareläggas. Sammantaget bedömer länsstyrelsen att ut- och 

ombyggnaden kommer att innebära förbättringar i närmiljön. 
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Föreningen 

Föreningen har till bemötande av bolagets, nämndens och länsstyrelsens yttranden 

anfört i huvudsak följande. Föreningen vidhåller att ett reningsverk av denna storlek 

helt utan skyddszon mellan anläggningen och bebyggelse inte hör hemma i ett 

tätbebyggt bostadsområde. De omkringboende besväras av luktproblem både från 

avloppsanläggningen och från pumpstationer och andra delar av anläggningen. 

Problemen har intensifierats under sommaren 2014. Det verkar dels ha varit 

problem med slamtömning från transporter, dels problem i själva processen i 

reningsverket. Föreningen befarar att luktproblemen kommer förvärras om 

anläggningen byggs ut. Bolaget har under sommaren 2014 inte kunnat hantera de 

olägenheter som reningsverket ger upphov till. 

 

Under sommaren har anläggningen även haft stora problem med bräddningar både 

till Sätterfjärden och till Trälhavet. Föreningens badplatser har periodvis fått stänga 

till följd av otjänligt vatten. Det är inte bara dagvatten som bräddar till följd av stora 

regnmängder utan även spillvatten. Under sommaren var det kraftiga åskskurar som 

var orsaken, andra gånger är det strömavbrott. Bolaget verkar ha stora svårigheter 

med att hantera händelser och situationer som går utöver det vanliga. Föreningen 

befarar att en utbyggnad skulle medföra ökade problem med bräddningar.  

 

Bolagets överklagande 

 

Bolaget har överklagat miljöprövningsdelegationens beslut såvitt gäller villkor 4 om 

utsläpp till vatten av ammoniumkväve, villkor 14 avseende tillförsel av externt 

slam, villkor 15 om tillförsel av industriellt avloppsvatten och lakvatten samt 

delegation B om buller från tunga transporter. Nedan redogör domstolen för 

bolagets yrkanden i dessa delar med länsstyrelsens och nämndens inställning under 

respektive yrkande om villkorsändring.  

 

Villkor 4 

Bolagets yrkande 

Bolaget har, såsom bolaget slutligen bestämt sin talan, yrkat att mark- och 

miljödomstolen ska ändra villkor 4 enligt följande: 
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4. Utsläppet till Trälhavet av totalfosfor, BOD7 och totalkväve i utgående vatten 

från reningsverket får under ombyggnadstiden inte överstiga nedan angivna 

begränsningsvärden. 

a. Resthalten av fosfor, mätt som totalfosfor (P-tot), får som 

kalenderårsmedelvärde inte överstiga 0,3 mg/1. 

b. Resthalten av organiskt material, mätt som biokemisk syreförbrukning 

(BOD7), får som kalenderårsmedelvärde inte överstiga 10 mg/1. 

c. Resthalten av kväve, mätt som totalkväve (N-tot), får som 

kalenderårsmedelvärde inte överstiga 15 mg/1. Alternativt ska den 

procentuella kvävereduktionen i förhållande till inflödets belastning 

räknat som kalenderårsmedelvärde vara lika med eller överstiga  

70 procent. 

 

När ombyggnaden är genomförd får utsläppen inte överstiga följande 

begränsningsvärden. 

a. Resthalten av fosfor, mätt som totalfosfor (P-tot), får som 

månadsmedelvärde och kalenderårsmedelvärde inte överstiga 0,2 mg/1. 

Villkoret för månadsmedelvärde är uppfyllt om nio av tolv 

månadsmedelvärden per kalenderår uppfyller begränsningsvärdet. 

b. Resthalten av organiskt material, mätt som biokemisk syreförbrukning 

(BOD7), får som månadsmedelvärde och kalenderårsmedelvärde inte 

överstiga 10 mg/1. Villkoret för månadsmedelvärde är uppfyllt om nio av 

tolv månadsmedelvärden per kalenderår uppfyller begränsningsvärdet. 

c. Resthalten av kväve, mätt som totalkväve (N-tot), får som 

kalenderårsmedelvärde inte överstiga 10 mg/1. Alternativt ska den 

procentuella kvävereduktionen i förhållande till inflödets belastning 

räknat som kalenderårsmedelvärde vara lika med eller överstiga  

80 procent. 

 

Kontroll av begränsningsvärdena ska ske enligt vid varje tidpunkt gällande 

föreskrifter från Naturvårdsverket om kontroll och utsläpp till vatten- och 
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markrecipient från anläggningar för behandling av avloppsvatten från 

tätbebyggelse. För kontroll av alternativet med procentuell kvävereduktion 

ska inkommande avloppsvatten följas upp med minst 24 flödesproportionella 

dygnsprover per år (se delegation). 

 

Bolagets motivering 

Till stöd för sitt yrkande vad gäller andra begränsningsvärden under ombyggnads-

tiden har bolaget anfört i huvudsak följande. Begränsningsvärdena i villkor 4 

innebär en skärpning av de krav som gäller för Margretelunds avloppsreningsverk 

idag. De kan inte innehållas med befintlig anläggning, utan ytterligare åtgärder 

krävs. 

 

Bolaget har accepterat begränsningsvärdena för totalfosfor, organiskt material och 

totalkväve och kommer att utforma den planerade ombyggnaden av verket så att 

samtliga dessa värden kan innehållas. Med en begränsning av totalkväveutsläppet 

kommer även en minskning av utsläppet av ammoniumkväve att erhållas. Bolaget 

anser dock inte att ett för ammoniumkväveutsläppet särskilt begränsningsvärde är 

motiverat. 

 

Som villkor 4 är utformat gäller det från det att tillståndet har tagits i anspråk, det 

vill säga från och med att ombyggnaden av avloppsreningsverket påbörjats. Som 

angivits ovan kommer dock begränsningsvärdena i villkor 4 att kunna innehållas 

först då ombyggnaden är genomförd. Länsstyrelsen har visserligen delegerat åt 

tillsynsmyndigheten att medge att begränsningsvärdena i villkor 4 tillfälligtvis får 

överskridas vid anläggnings-, ombyggnads- och underhållsarbeten (delegering G). 

Delegering G torde dock inte omfatta överskridanden under hela ombyggnads-

skedet, och en sådan delegering torde inte heller vara möjlig, eftersom 22 kap. 25 § 

tredje stycket miljöbalken avser endast villkor av mindre betydelse. Villkor 4 bör 

därför ändras så att de skärpta begränsningsvärdena gäller endast efter ombygg-

naden och att begränsningsvärden motsvarande de nu gällande begränsningsvärdena 

gäller under ombyggnadstiden, i enlighet med bolagets yrkande. 

 

14



   

NACKA TINGSRÄTT DOM M 5404-13 

Mark- och miljödomstolen  

 

 

Vad beträffar begränsningsvärdet för utsläpp av ammoniumkväve under 

sommarperioden (villkor 4 d) anför bolaget följande.  

 

Bolaget har låtit Ramböll Sverige AB (nedan Ramböll) bedöma det bidrag av 

ammoniumkväve som Margretelunds avloppsreningsverk kommer att ge till 

recipienten (med det begränsningsvärde för utsläpp av totalkväve som bolaget 

accepterat) samt konsekvenserna av detta bidrag. Rambölls slutsats är att avlopps-

reningsverkets bidrag av ammoniumkväve till recipienten kommer att vara mycket 

litet och att några betydande konsekvenser inte behöver befaras med hänsyn till att 

utsläppet av avloppsvattnet sker på ett djup med goda förutsättningar för en effektiv 

syresättning, vilket även styrks av de låga ammoniumkvävehalter som uppmätts i 

recipienten sommartid. 

 

Som framgår av Rambölls utlåtande kommer det av miljöprövningsdelegationen 

föreskrivna begränsningsvärdet för utsläpp av totalkväve även att leda till låga 

utsläpp av ammoniumkväve. För att med säkerhet kunna innehålla det begräns-

ningsvärde som miljöprövningsdelegationen föreskrivit för det senare utsläppet 

krävs emellertid ytterligare åtgärder, i form av kompletterande processutrustning 

(större bassängsvolym, nya pumpar och blåsare etc.), vilket beräknas innebära en 

ökning av investeringskostnaderna med ca sju miljoner kronor. Vidare bedöms 

driftkostnader öka (bland annat på grund av en större energiåtgång för luftning, 

eftersom ammoniumoxidationen måste drivas längre än planerat), liksom under-

hållskostnaderna. Slutligen tillkommer kostnader för provtagning, analyser och 

rapportering. 

 

Enligt bolagets uppfattning visar Rambölls utlåtande att ett villkor för utsläpp av 

ammoniumkväve inte är miljömässigt motiverat. Det villkor som länsstyrelsen 

föreskrivit skulle dessutom innebära en betydande kostnadsökning som framstår 

som oskälig enligt 2 kap. 3 § miljöbalken. Villkor 4 d bör därför upphävas enligt 

bolagets yrkande. 
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Länsstyrelsens bemötande 

Länsstyrelsen har inga invändningar mot att särskilda villkor formuleras för 

ombyggnadstiden. Länsstyrelsen har heller inga invändningar mot bolagets 

föreslagna begränsningsvärden för fosfor respektive organiskt material. När det 

gäller totalkväve under ombyggnadstiden strider dock bolagets förslag till minsta 

godtagbara procentuella reduktion mot 6 § tabell 2 i Naturvårdsverkets föreskrift 

SNFS 1994:7. Bolagets förslag behöver dessutom ses över med avseende på 

numrering, så att en hänvisning till exempelvis villkor 4 a blir entydig. 

 

Bolaget ifrågasätter behovet av särskilt villkor för ammoniumkväve och anför att 

villkoret inte är miljömässigt motiverat och leder till oskälig kostnadsökning. 

Länsstyrelsen anser att villkoret är både miljömässigt motiverat och skäligt. 

Bolaget åberopar dels att reningsverkets bidrag av ammoniumkväve till recipienten 

kommer att vara mycket litet och att totalkvävevillkoret kommer att medföra låga 

utsläpp av ammoniumkväve, dels att utsläppet sker på ett djup med goda 

förutsättningar för effektiv syresättning vilket styrks av låga ammoniumkvävehalter 

sommartid, dels att investeringskostnaderna kommer att öka med sju miljoner 

kronor och att drift-, underhålls- och provtagningskostnader kommer att öka. 

 

Länsstyrelsen ifrågasätter inte de av bolaget angivna kostnaderna med undantag för 

provtagningskostnaderna. Oavsett om särskilt villkor meddelas eller inte, så krävs 

det enligt 5 § och tabell 1 i Naturvårdsverkets föreskrift (SNFS 1990:14) att 

ammoniumkväve ska följas upp med ett dygnsprov per vecka i utgående vatten för 

anläggningar av Margretelunds storlek. För att undvika höga energikostnader till 

följd av överdriven luftning är det även ur driftsynpunkt angeläget att följa upp 

halten ammonium. Villkoret medför således enligt länsstyrelsens bedömning i sig 

inga tillkommande provtagningskostnader. Bolaget åberopar en utredning gjord av 

Ramböll. I det följande bemöter länsstyrelsen Rambölls argument i den ordning de 

framförs. 

 

Utsläpp från Margretelund av oorganiskt kväve 

Som framgår av Rambölls PM (s. 1-2) sker kvävereduktion vanligtvis i två steg, där 

det första, oxidationen av ammonium till nitrat är det mest energi- och volym-
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krävande. Det sammantagna reningsresultatet är beroende av att det första steget 

fungerar bra, vilket innebär att snålt tilltagna volymer i det första steget kan 

medföra problem i det följande steget. Överbelastning av luftningssteget kan också 

medföra luktproblem. Länsstyrelsen anser därför att det redan av det skälet är 

viktigt att följa upp funktionen i det första steget, vilket motiverar ett särskilt 

villkor. Det är också avsevärt mycket svårare att i efterhand komplettera med 

ytterligare volymer, vilket motiverar en tydlig signal till bolaget, innan utbyggnaden 

genomförs om vilket delsteg som behöver prioriteras. Ramböll redovisar 

driftresultat från tre anläggningar i Sverige. Om dessa tre vore representativa för 

alla anläggningar i Sverige, delar länsstyrelsen bedömningen att det inte vore 

befogat med ett särskilt villkor för ammonium (å andra sidan skulle det heller inte 

medföra några bekymmer att klara ett sådant). Tabellen nedan redovisar exempel 

där nitrifikationen inte drivits lika långt, trots låga utgående totalkvävehalter. 

Länsstyrelsen har inte närmare utrett orsakerna till detta. Men det går således inte 

att fastställa något samband mellan halten ammonium och halten totalkväve som är 

gemensamt för alla anläggningar i Sverige. Förhållandet beror på utformningen av 

respektive anläggning. Svenska reningsverk som i 2012 års miljörapport redovisade 

mindre än 10 mg/1 totalkväve i utgående vatten hade år 2012 i medeltal en utgående 

ammoniumhalt om 3 mg/1. Miljöprövningsdelegationens villkor kan därför ses som 

en indikation om bästa möjliga teknik. 

 

Tabell:  

Exempel på anläggningar som i miljörapporten för år 2012 redovisat jämförelsevis 

höga halter ammoniumkväve trots låg totalkvävehalt. 

 

Kommun Reningsverk BOD7 NH4-N N-tot P-tot 

Stockholm Bromma reningsverk 3,7 4,7 11,2 0,1 

 Filipstads avloppsreningsverk 11,4 5,7 7,9 0,1 

Göteborg Gryaab AB Ryaverket 7,5 5,7 8,2 0,2 

Hällefors Fjällbo avloppsreningsverk 12,0 6,0 9,0 0,2 

Ronneby Rustorp avloppsreningsverk 4,4 6,2 10,8 0,2 

 Munkedals avloppsreningsverk 2,4 7,7 8,9 0,1 
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Samband mellan närsalters tillgänglighet sommartid och utsläpp från 

Margretelunds reningsverk 

Länsstyrelsen bedömer att reningsverkets miljöpåverkan under växtsäsong 

underskattas om man, som i miljökonsekvensbeskrivningen och i Rambölls PM, 

enbart ser till reningsverkets andel av det årliga tillskottet av totalkväve till Träl-

havet. Länsstyrelsen förordar, för det fall att bolaget fortsatt motsätter sig ett villkor, 

att bolaget åläggs att redovisa reningsverkets andel av växttillgängligt kväve under 

växtsäsong. 

 

Som Ramböll understryker (s. 3 i PM:et) föredrar växtplankton att använda 

ammoniumkväve framför nitratkväve som kvävekälla. För att minska algtillväxt är 

det således bra om tillgången på växttillgängligt ammoniumkväve minskas. Detta 

motiverar enligt länsstyrelsen att öka andelen kväve som nitrifieras i reningsverket, 

vilket styrker länsstyrelsens uppfattning att det behövs ett särskilt villkor för 

ammoniumkväve. 

 

Utsläppet från Margeretlund sker till ett väl syresatt ytvatten 

Länsstyrelsen delar bolagets uppfattning att vald utsläppspunkt är gynnsam ur 

syresättningssynpunkt. Länsstyrelsen bedömer dock att villkoret inte motiveras av 

den syretäring som ammonium ger upphov till. Om så vore, kan man överväga ett 

villkor som även omfattar vintertid då problemen med låga syrehalter i botten-

vattnet är som störst. Erfarenheten har visat att det är svårt att i reningsverk i 

allmänhet upprätthålla en hög nitrifikation vintertid då inkommande avloppsvatten 

är kallare. Därför bedömer länsstyrelsen att de tillkommande volymer och den 

ökade energiåtgång som ett sådant villkor skulle kräva gör att det inte är rimligt att 

kräva att ammoniumkvävevillkoret även ska gälla vintertid. 

 

Bolaget anför att låga ammoniumkvävehalter sommartid indikerar en god syre-

sättning i recipienten. Att halterna ammoniumkväve blir låga sommartid behöver 

dock inte enbart vara en funktion av god syresättning. Det kan även indikera att fritt 

ammoniumkväve snabbt tas upp av biomassan, vilket i sin tur indikerar att 

algtillväxten även sommartid begränsas av både tillgången på ammoniumkväve och 
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fosfor. Att tillfört ammoniumkväve snabbt tas upp av biomassan innebär således att 

varje utsläppt molekyl från reningsverket direkt bidrar till oönskad algtillväxt, vilket 

styrker länsstyrelsens uppfattning att det behövs ett särskilt ammoniumkvävevillkor. 

 

Omvandlingsområden 

Ramböll antyder att miljöprövningsdelegationen, genom att enbart resonera kring 

fosfor och omvandlingsområden, har sanktionerat att enbart fosfor är relevant för 

recipienten Trälhavet. Länsstyrelsen delar inte denna uppfattning. Länsstyrelsen 

bedömer att den av bolaget åberopade omvandlingsmodellen överskattar de positiva 

effekterna i Trälhavet av en anslutning av enskilda avlopp, bland annat på grund av 

följande. 

1. I de fall WC-avlopp leds till sluten tank, så körs det redan idag till 

reningsverket. En anslutning resulterar således ur recipienthänseende i status 

quo. 

2. Modellen tar inte hänsyn till att den årliga vistelsetiden i ett fritidshus 

vanligen är kortare än i ett hus för permanentboende. Det kan därför antas att 

belastningen på en avloppsanläggning som betjänar en fritidsfastighet är lägre 

är den specifika belastningen av fosfor och kväve till Margretelund. Med höjd 

VA-standard följer troligen en ökad permanentning av boendeförhållandena. 

Detta gör att en anslutning i sig medför att genererad belastning från 

områdena ökar jämfört med idag. 

3. Liksom framgår av miljöprövningsdelegationens beslut tar modellen inte 

hänsyn till olika områdens nuvarande VA-standard. Om enbart BDT-avlopp 

släpps ut från fastigheterna tas redan idag 90 procent av genererad fosfor 

respektive kväve om hand utan att direkt belasta Trälhavet. Länsstyrelsen har 

inte tillgång till berörda fastigheters nuvarande standard, men av kommunens 

redovisning till följd av en enkät våren 2013 avseende hela kommunen 

framgår att bara 60 procent av kommunens enskilda avlopp belastas av avlopp 

från WC. Av dessa uppskattas 40 procent inte uppfylla miljöbalkens krav på 

rening. Det är framförallt för dessa 24 procent som man kan tillgodoräkna sig 

en stor miljönytta av en anslutning. 
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Nämnden 

Nämnden har i yttrande anfört i huvudsak följande. Nämnden har yttrat sig över 

ansökan om tillstånd i beslut daterat den 16 april 2013. Nämnden bedömer där att 

högre krav på utsläpp bör kunna ställas än de utsläppskrav som gäller för nuvarande 

anläggning med hänvisning till den tekniska utveckling som skett och möjlighet till 

förbättringar i samband med utbyggnaden. Detta särskilt med beaktande av behovet 

av att förbättra statusen i recipienten. Då utsläppskraven när anläggningen är färdig 

kommer att skärpas i förhållande till dagens utsläppskrav bedömer nämnden att det 

är en tillräcklig förbättring och bedömer inte att dessa strängare krav behöver gälla 

under ombyggnadsskedet. Nämnden bedömer därmed att utsläppskraven enligt nu 

gällande tillstånd bör gälla under ombyggnadstiden. 

 

Det yrkande som framförs om att begränsningsvärdena under byggskedet ska avse 

kalenderårsmedelvärden istället för månadsmedelvärden bedömer nämnden är 

rimligt då nuvarande gränsvärden är utformade som årsmedelvärden. 

 

Enligt den utredning som utförts i ärendet framgår att den begränsning av halten 

totalkväve som föreskrivs även kommer att innebära en minskning av utsläppen av 

ammoniumkväve. Utredningen visar även att reningsverkets andel av utsläppen av 

ammoniumkväve till recipienten är små och att förutsättningarna i recipienten är 

goda för att omvandla ammoniumkvävet till nitratkväve. Med beaktande av de 

slutsatser som dras i utredningen och det faktum att utsläppet av kväve regleras 

genom totalhalten, samt att kostnaderna som är förknippade med kravet på 

ammoniumkväve är orimligt höga i förhållande till nyttan för miljön, bedömer 

nämnden att det inte är rimligt att ställa specifika krav på utsläpp av 

ammoniumkväve. 

 

För att säkerställa låga utsläpp av totalkväve till recipienten under sommar-

månaderna, då utsläppen av växttillgängligt kväve bör hållas så låga som möjligt, 

bedömer nämnden att det skulle kunna vara ändamålsenligt och rimligt att 

föreskriva att begränsningsvärdet för totalkväve anges som ett månadsmedelvärde 

under växtsäsongen, maj-oktober. 
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Vidare anser nämnden att behovet av kontroll av ammoniumkväve bör hanteras 

inom ramen för egenkontrollen. 

 

Bolagets bemötande 

Bolaget har till bemötande av länsstyrelsens och nämndens yttranden anfört i 

huvudsak följande. Länsstyrelsen har, som bolaget uppfattat det, tillstyrkt bolagets 

yrkande med den justeringen att begränsningsvärdet avseende reningseffekt för 

totalkväve under ombyggnaden bör anpassas till det krav som gäller enligt 6 § i 

Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 1994:7) om rening av avloppsvatten från 

tätbebyggelse. Vidare har länsstyrelsen föreslagit att numreringen i bolagets förslag 

till villkor ska ses över. Bolaget accepterar länsstyrelsens förslag. 

 

Länsstyrelsen har inledningsvis påpekat att bolaget är skyldigt att kontrollera 

utsläppet av ammoniumkväve enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 1990:14) 

om kontroll av utsläpp till vatten- och markrecipient från anläggningar för 

behandling av avloppsvatten från tätbebyggelse, vilket innebär att villkor 4 d inte 

medför några tillkommande provtagningskostnader. 

 

Det är riktigt att NFS ställer krav på kontroll av ammoniumkväve från avlopps-

reningsverket, och det kan diskuteras om villkor 4 d innebär ökade provtagnings-

kostander eller inga tillkommande provtagningskostnader alls. Frågan är dock inte 

av någon avgörande betydelse, eftersom provtagningskostnaderna torde vara 

förhållandevis små (bolaget har valt att inte kvantifiera dem) och då redan de ökade 

investeringskostnaderna, ca sju miljoner kronor, framstår som oskäliga i förhållande 

till den miljönytta som villkoret innebär (se nedan). 

 

Vidare har länsstyrelsen kommenterat huruvida utsläppet av ammoniumkväve 

regleras i tillräcklig utsträckning genom det föreskrivna villkoret för totalkväve 

(villkor 4 c). Enligt länsstyrelsen är nitrifikationssteget (där ammoniumkväve 

omvandlas till nitrat) av stor betydelse för det sammantagna resultatet av kväve-

reningen, vilket motiverar ett särskilt villkor för ammoniumkväve. Dessutom kan en 

överbelastning av detta steg leda till luktproblem, vilket enligt länsstyrelsen utgör 
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ytterligare ett skäl till ett särskilt ammoniumkvävevillkor. Länsstyrelsen har även 

lämnat exempel på avloppsreningsverk där nitrifikationen inte drivits särskilt långt 

trots låga utgående totalkvävehalter. 

 

Bolaget delar länsstyrelsens uppfattning om nitrifikationsstegets betydelse. 

Nitrifikationssteget är helt nödvändigt för att nitrat ska kunna reduceras till kvävgas 

i efterföljande steg. Låga totalkvävehalter förutsätter således låga ammonium-

kvävehalter, vilket innebär att villkor 4 c, som säkerställer ett lågt utsläpp av 

totalkväve, även säkerställer ett lågt utsläpp av ammoniumkväve. Ett särskilt 

ammoniumkvävevillkor är därmed inte motiverat. 

 

Normal drift av nitrifikationssteget ger inte upphov till lukt i någon betydande 

utsträckning. Luktproblem uppkommer endast vid allvarliga driftstörningar, och 

under sådana förhållanden torde det vara mycket svårt att innehålla de begräns-

ningsvärden som föreskrivits i villkor 4 a och 4 c. Inte heller med hänsyn till risken 

för luktproblem bedöms det således vara motiverat med ett särskilt villkor för 

ammoniumkväve. 

 

Kontroll av nitrifikationsstegets funktion sker bland annat genom mätning av 

syrehalten direkt i nitrifikationsbassängerna. Driftprover tas sedan på utgående 

vatten för analys av ammoniumkväve. 

 

I de exempel som länsstyrelsen har lämnat redovisas ammoniumkvävehalter i form 

av årsmedelvärden. Det har dock inte redovisats några medelvärden för perioden 

maj-oktober, motsvarande det begränsningsvärde som föreskrivits i villkor 4 d. 

Nedan lämnas sådana medelvärden för ett av exemplen, Bromma 

avloppsreningsverk. 

 

Tabell: Bromma reningsverk 2012 

Datum N-tot (mg/l) NH4-N (mg/l) 

2012-06-04 10,231 1,948 

2012-06-11 7,948 2,838 
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2012-06-18 9,665 4,602 

2012-06-25 7,5 2,659 

2012-07-02 7,6 2,1 

2012-07-09 7,574 0,915 

2012-07-16 7,629 0,644 

2012-07-23 8,137 1,405 

2012-07-30 9,806 1,003 

2012-08-06 10,645 0,812 

2012-08-13 7,332 1,806 

2012-08-20 8,053 1,7 

2012-08-27 8,484 2,272 

2012-09-03 6,927 2,385 

Medelvärde 8,4 1,9 

 

Tabell: Bromma reningsverk 2013 

Datum N-tot (mg/l) NH4-Nt(mg/l) 

2013-06-03 10,738 2,72 

2013-06-10 9,699 2,062 

2013-06-17 8,586 2,475 

2013-06-24 7,91 1,522 

2013-07-01 7,382 1,264 

2013-07-08 6,282 1,176 

2013-07-15 6,039 1,084 

2013-07-22 7,051 0,301 

2013-07-29 7,021 0,16 

2013-08-05 5,189 0,743 

2013-08-12 6,1 1,18 

2013-08-19 6,077 0,894 

2013-08-26 7,969 1,168 

2013-09-02 6,805 1,788 

Medelvärde 7,3 1,3 

   

Av ovanstående uppgifter framgår att medelvärdet av ammoniumkväve för perioden 

maj-oktober år 2012 låg under 2 mg/l, samtidigt som årsmedelvärdet för 

ammoniumkväve detta år uppgick till 4,7 mg/1. År 2013 uppgick medelvärdet för 
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ammoniumkväve under perioden maj-oktober till 1,3 mg/l och årsmedelvärdet till 

3,75 mg/l. 

 

Eftersom nitrifikationssteget är direkt relaterat till temperaturen i inkommande 

vatten, kan motsvarande förhållanden antas råda för de övriga verken i 

länsstyrelsens sammanställning, det vill säga att medelvärdet för perioden maj-

oktober ligger väsentligt lägre än årsmedelvärdet avseende ammoniumkväve. 

 

Samtliga de av länsstyrelsen redovisade avloppsreningsverken har en aktivslam-

process för reduktion av BOD7, dock inte någon kväverening. De bör därför inte 

jämföras med Margretelunds avloppsreningsverk på det sätt som länsstyrelsen gjort. 

Istället bör en jämförelse ske med avloppsreningsverk med en process motsvarande 

den som används i Margretelund nämligen MBBR-processen. Ett till storlek och 

processutformning jämförbart avloppsreningsverk finns i Visby. För detta verk kan 

följande medelvärden för perioden maj-oktober under åren 2011 och 2012 avseende 

ammoniumkväve och totalkväve redovisas. 

 

Tabell: Visby avloppsreningsverk 

 N-tot Ammonium  

2011 11,47 0,51 mg/l 

2012 12,53 0,79 mg/l 

 

Visby avloppsreningsverk har inga krav på ammoniumkväve utan endast ett 

begränsningsvärde för totalkväve om 15 mg/l, räknat som årsmedelvärde. 

 

Det går således att styra processerna till mycket låga ammoniumkvävehalter. Vid 

Margretelunds avloppsreningsverk kommer ammoniumkvävehalter på cirka 2-3 

mg/l att eftersträvas genom en optimering av uppehållstid och energiåtgång (som 

beror på blåsmaskinerna). Reaktionshastigheten sänks drastiskt vid en resthalt på  

2-3 mg ammonium per liter varför bolaget bedömt det som ineffektivt att driva 

processen längre. 
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Sammanfattningsvis vidhåller bolaget att villkor 4 c säkerställer låga utsläpp av 

ammoniumkväve under perioden maj-oktober och att något särskilt villkor för detta 

utsläpp därför inte är motiverat. 

 

Länsstyrelsen har även kommenterat Rambölls PM angående konsekvenserna i 

recipienten av utsläppet av ammoniumkväve från Margretelunds avloppsrenings-

verk. Länsstyrelsen delar Rambölls uppfattning att vald utsläppspunkt är gynnsam 

från syresättningssynpunkt. Motivet till villkor 4 d är dock, enligt länsstyrelsen, inte 

risken för syretäring utan ammoniumkvävets bidrag till algtillväxten sommartid. 

 

Bolaget har låtit Ramböll kommentera länsstyrelsens synpunkter. I Rambölls PM 

(målets aktbilaga 15, domstolens anmärkning) hänvisas till de tidigare detaljerade 

undersökningar som utförts i recipienten, vilka visar att det är fosfor och inte kväve 

som är begränsande för tillväxten i recipienten. Risken för att ett utsläpp av 

ammoniumkväve ska bidra till algtillväxten sommartid är därför enligt Ramböll 

liten. Med hänvisning till Rambölls PM vidhåller bolaget att ett ammoniumkväve-

villkor inte heller är motiverat från miljösynpunkt. 

 

Slutligen har länsstyrelsen framfört synpunkter avseende den av bolaget åberopade 

omvandlingsmodellen. Bland annat har länsstyrelsen påpekat att modellen ifråga 

inte tar hänsyn till att den årliga vistelsetiden vanligtvis är kortare i ett fritidshus än 

i ett hus för permanentboende. 

 

Syftet med den planerade utbyggnaden av Margretelunds avloppsreningsverk är att 

till verket kunna ansluta så kallade omvandlingsområden, det vill säga områden som 

är under omvandling från fritidsboende till permanentboende. Redan idag utnyttjas 

en stor del av husen i dessa områden för permanentboende, vilket är anledningen till 

att en anslutning till avloppsreningsverket är mycket angelägen. Att omvandlings-

modellen inte utgått från en kortare vistelsetid i omvandlingsområdena torde därför 

inte påverka beräkningsresultatet i någon betydande utsträckning. 
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Länsstyrelsens bemötande 

Länsstyrelsen har anfört i huvudsak följande till bemötande av bolagets yttrande. 

Länsstyrelsen har tagit del av vad bolaget anfört, men vidhåller sin uppfattning att 

det behövs ett särskilt villkor för ammoniumkväve. 

 

Vad bolaget anför om att ”de av länsstyrelsen redovisade avloppsreningsverken” 

inte har någon kväverening, måste baseras på en missuppfattning. Det har de. 

Länsstyrelsen bedömer att det av bolaget anförda resultatet för Visby reningsverk 

visar att miljöprövningsdelegationens villkor är både möjligt och rimligt att klara. 

Vad bolaget anför i övrigt avseende villkor 4 d talar enligt länsstyrelsens uppfatt-

ning snarare för än emot att ett särskilt ammoniumkvävevillkor formuleras. 

Eftersom bolaget själv uppger att de avser att styra mot 2-3 mg/l, så är det svårt att 

förstå bolagets invändningar. Men om bolaget bedömer att ett villkor om 3 mg/l 

riskerar att leda till återkommande gränsvärdesöverskridanden, så föreslår vi att 

villkoret mildras något till 4 mg ammoniumkväve per liter. 

 

I andra hand, om domstolen finner att ett ammoniumkvävevillkor är obehövligt, så 

delar länsstyrelsen nämndens uppfattning att begränsningsvärdet för totalkväve på 

månadsbasis inte ska få överskridas under växtperioden. Eftersom växtsäsongen 

inleds tidigare på våren än den period som nämnden angivit, förordar länsstyrelsen 

att villkoret formuleras så att begränsningsvärdet för totalkväve på månadsbasis inte 

får överskridas från april till och med september. 

 

Bolaget anför att det är tillräckligt att kontrollera nitrifikationsstegets funktion 

genom syrgashalten. Länsstyrelsen vill uppmärksamma att detta bara stämmer 

under förutsättning att exempelvis tillräcklig slamålder och andra förutsättningar för 

nitrifikation faktiskt är uppfyllda. Om nitrifierande bakterier av någon anledning 

slagits ut (jf. villkor 14 och 15), så kommer ”rätt syrehalt” kunna uppnås utan att 

någon nitrifikation sker. 

 

Länsstyrelsen delar inte bolagets och Rambölls uppfattning att det är klarlagt att 

fosfor är det (enda) begränsande ämnet i Trälhavet. Data från Svealands 
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kustvattenvårdsförbunds årliga mätningar visar att både oorganiskt kväve och 

oorganisk fosfor finns, om än i små mängder, i vattenmassan sommartid. 

Begränsning av tillförseln av växttillgängliga näringsämnen är därför motiverad. 

 

Av VISS (vatteninformationssystem Sverige, www.viss.länsstyrelsen.se) framgår 

att aktuell ekologisk status i Trälhavet är måttlig, att bottenfauna och växtplankton 

uppvisar god status men att allmänna förhållanden (i vilka näringsämnen sommartid 

ingår) uppvisar måttlig status vilket är avgörande för statusbedömningen. Total-

mängd av både fosfor och kväve i vattenmassan sommartid överstiger gränsen 

mellan god och måttlig status (bedömning daterad den 30 oktober 2013). Vatten-

förvaltningen redovisar förbättringsbehov för övergödning på grund av belastning 

av näringsämnen och man bedömer att belastningen av fosfor till Trälhavet behöver 

minska med sju procent och belastningen av kväve med fem procent. I övrigt 

hänvisar länsstyrelsen till vad som redan har framförts i tidigare yttrande avseende 

bästa möjliga teknik och att det är angeläget att nitrifikationssteget dimensioneras 

med tillräcklig kapacitet. 

 

Bolaget 

Bolaget har anfört i huvudsak följande till bemötande av länsstyrelsens yttrande. 

Bolaget har även, med anledning av mark- och miljödomstolens föreläggande om 

att lämna vissa kompletterande uppgifter, lämnat följande uppgifter om 

tillkommande kostnader för att innehålla villkor 4 d för ammoniumkväve. 

 

Tillkommande investeringskostnader respektive driftkostnader för att innehålla det 

begränsningsvärde som miljöprövningsdelegationen föreskrivit för ammonium-

kväve samt specifik kostnad i kronor per kg avskilt ammoniumkväve redovisas i 

särskild sammanställning. Som framgår av denna redovisning skulle den till-

kommande investeringskostnaden uppgå till 8 Mkr, motsvarande 645 575 kr/år, 

drift- och underhållskostnaderna till 817 280 kr/år samt den specifika kostnaden till 

90 kr/kg avskilt ammoniumkväve. 
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I den ursprungliga ansökan begärde bolaget tillstånd att få bygga ut Margretelunds 

avloppsreningsverk för att kunna ta emot avloppsvatten motsvarande en anslutning 

av 57 000 pe. Som villkor föreslog bolaget begränsningsvärden motsvarande de 

riktvärden som gällde sedan tidigare. Utgångspunkten var att det befintliga verket 

skulle utnyttjas fullt ut och att resterande del skulle behandlas i den nya 

utbyggnaden. 

 

I det överklagade beslutet har miljöprövningsdelegationen föreskrivit strängare 

begränsningsvärden än de av bolaget föreslagna. Bolaget har accepterat dessa 

skärpningar vad avser totalkväve, totalfosfor och BOD7. För att uppfylla de skärpta 

kraven måste belastningen på det befintliga verket minska och belastningen på 

utbyggnaden öka i motsvarande mån, vilket i sin tur förutsätter viss uppgradering av 

utbyggnaden. 

 

Bolaget har inte accepterat det av miljöprövningsdelegationen föreskrivna villkoret 

för ammoniumkväve. För att kunna uppfylla detta villkor krävs en ytterligare 

belastningsöverföring från det befintliga verket till utbyggnaden och en ytterligare 

uppgradering av utbyggnaden, inte bara nitrifikationssteget utan även av övrig 

utrustning såsom sandfång, förbehandling, etc. Det är denna ytterligare upp-

gradering som ovan redovisade kostnader avser. En ytterligare belastnings-

överföring till utbyggnaden och en ytterligare uppgradering av denna för att 

uppfylla föreskrivet ammoniumkvävevillkor skulle innebära en betydande 

förändring av den design som finns redovisad i bolagets ursprungliga ansökan. Det 

blir till slut tveksamt om det över huvud taget är ett lämpligt koncept för lösningen 

för avloppsreningsverket och om de angivna åtgärderna är tillräckliga. För att med 

säkerhet bestämma kostnaderna för att innehålla föreskrivet ammoniumkvävevillkor 

krävs en helt ny förprojektering. De redovisade uppgifterna måste därför användas 

med viss försiktighet. 

 

Vad gäller länsstyrelsens synpunkter anförs bl.a. följande. Inget av de 

avloppsreningsverk som länsstyrelsen hänvisat till har den typ av teknik som 

bolaget avser att tillämpa i den sökta utbyggnaden, MBBR. Bolaget har varit i 
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kontakt med samtliga dessa avloppsreningsverk och erhållit följande uppgifter 

avseende deras möjligheter att reducera ammoniumkväve. 

- Ryaverket saknar idag möjlighet att reducera ammoniumkväve i den 

utsträckning som bedöms önskvärd och avser att bygga om verket för att öka 

nitrifikationskapaciteten. 

- Filipstads avloppsreningsverk har en annan belastning än Margretelunds 

avloppsreningsverk såtillvida att verket tar emot avloppsvatten från OLW. 

Verket är inte heller anpassat för att kunna reducera kväve. 

- Munkedals och Fjällbo avloppsreningsverk har inte villkor för utsläpp av 

kväve, och inget av dessa verk drivs i syfte att reducera detta ämne. 

 

Om en jämförelse med andra avloppsreningsverk ska göras, bör den åtminstone 

göras gentemot verk med samma typ av process som bolaget avser att tillämpa, 

MBBR, och dessutom verk som är anpassade för kväve och/eller ammonium-

kvävereduktion. Av den anledningen har bolaget hänvisat till Visby avlopps-

reningsverk som har MBBR och dessutom är av ungefär samma storlek som 

Margretelunds avloppsreningsverk. 

 

Att de halter av ammoniumkväve som redovisats för Visby avloppsreningsverk är 

så pass låga beror på att bassängvolymen och luftningskapaciteten vid denna 

anläggning är förhållandevis stor, betydligt större än vad som planerats för den 

sökta utbyggnaden av Margretelunds avloppsreningsverk, samt att luftningen under 

redovisad period drevs mycket långt, vilket inte är fallet idag. Numera, sedan ett år 

tillbaka, styrs luftningen mot nivåerna 2-3 mg ammoniumkväve per liter, då det inte 

är ekonomiskt rimligt att driva processen längre. 

 

Om det av miljöprövningsdelegationen föreskrivna begränsningsvärdet mildras, 

minskar naturligtvis kostnaderna för att innehålla detta begränsningsvärde. Enligt 

bolagets uppfattning är dock ett begränsningsvärde inte motiverat utifrån miljö-

synpunkt, oavsett kostnaderna, och det skulle dessutom innebära en onödig dubbel-

reglering, eftersom villkoret för utsläpp av totalkväve säkerställer låga ammonium-

kväveutsläpp i tillräcklig utsträckning. Bolaget motsätter sig därför även ett mildrat 

29



   

NACKA TINGSRÄTT DOM M 5404-13 

Mark- och miljödomstolen  

 

 

begränsningsvärde. Angående länsstyrelsens andrahandsinställning, nämligen att 

man ansluter sig till miljönämndens förslag på ett månadsmedelvärde för totalkväve 

under växtperioden, framgår bolagets inställning av tidigare yttrande.  

 

Bolaget har låtit Ramböll kommentera länsstyrelsens synpunkter på den PM som 

Ramböll upprättat avseende behovet av ett villkor för ammoniumkväve från miljö-

synpunkt (målets aktbilaga 27, domstolens anmärkning). Som framgår av PM:et 

föranleder länsstyrelsens synpunkter inte någon ändring av Rambölls tidigare 

redovisade bedömning och därmed inte heller någon ändrad inställning från 

bolagets sida. Bolaget vidhåller således att ett villkor för utsläpp av ammonium-

kväve inte är motiverat ur miljösynpunkt. Av det skälet och eftersom ett sådant 

villkor skulle innebära en onödig dubbelreglering, bör villkor 4 d upphävas. 

 

Även Naturvårdsverket har beretts tillfälle att yttra sig över bolagets överklagande, 

särskilt avseende villkor 4 d, men har avstått från att yttra sig i målet.  

 

Villkor 14 

Bolagets yrkande 

Bolaget har yrkat att mark- och miljödomstolen ska ändra villkor 14 enligt följande: 

15. All tillförsel av slam som inte uppkommit i reningsverket ska 

journalföras med avseende på mängd, ursprung och dag för tömning. 

 

Bolagets motivering 

Till stöd för yrkandet har bolaget anfört i huvudsak följande. Hanteringen av slam 

från mindre reningsverk och båtburet slam omfattas även av villkor 12 som har 

följande lydelse: 

12. Slamhanteringen ska ske på sådant sätt att olägenheter för omgivningen 

inte uppkommer. 

 

Vidare finns villkor för utsläpp till vatten (villkor 4), buller (villkor 5), transporter 

(villkor 6), insynsskydd (villkor 7 och delegering C), lukt (villkor 8 och delegering 

D) samt störningar vid anläggnings-, ombyggnads- och underhållsarbeten (villkor 
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22 och delegering G och H), vilka omfattar den påverkan på omgivningen och 

recipienten som slamhanteringen kan antas ge upphov till. 

 

Enligt bolagets uppfattning utgör villkor 12 samt villkor 4-8 och 22 med 

delegeringar en tillräcklig reglering av slamhanteringen och de olägenheter som 

denna kan antas ge upphov till i omgivningen och recipienten. Villkor 4 reglerar 

även avloppsreningsverkets funktion i tillräcklig utsträckning. Vad beträffar 

avloppsreningsverkets slam säkerställs en god kvalitet genom det certifieringsarbete 

som bolaget bedriver.  

 

Mot ovanstående bakgrund framstår första meningen i villkor 14 som en onödig 

dubbelreglering. Den bör därför upphävas. Dessutom är första meningen i villkor 14 

otydlig såtillvida att den stipulerar att omgivningen och recipienten samt 

avloppsreningsverkets funktion och slamkvalitet inte får påverkas ”i större 

omfattning”. Vad som avses med detta begrepp har inte preciserats. I villkor 4-8 

och 22 med delegeringar, däremot, har omfattningen av den påverkan som tillåts 

preciserats genom konkreta emissionsvärden (villkor 4 och 5), tidsbegränsning av 

störande verksamhet (villkor 6) och skyddsåtgärder (villkor 7, 8 och 22 med 

delegeringar). Också av detta skäl bör första meningen i villkor 14 upphävas. 

 

Länsstyrelsens bemötande 

Länsstyrelsen har anfört i huvudsak följande angående bolagets yrkande av ändring 

av villkor 14. Länsstyrelsen delar inte bolagets uppfattning att den första delen av 

villkor 14 är obehövlig. Länsstyrelsen tolkar att villkoret reglerar den faktiska 

tillförseln av externt slam i förhållande till anläggningens mottagningskapacitet. 

Tillståndet medger att maximalt 560 m
3
 externt slam per vecka tillförs anlägg-

ningen. Som framgår av miljöprövningsdelegationens beslut så ökar slammottag-

ningen den organiska belastningen på anläggningen avsevärt. Risken för lukt-

störningar och försämrad ammoniumreduktion ökar vid en tillfällig överbelastning. 

Det är därför väsentligt att mottagningskapaciteten är tillräcklig så att belastningen 

på anläggningen kan utjämnas över dygnet. Länsstyrelsen bedömer att villkor 14 

behövs för att ge tillsynsmyndigheten mandat att vid behov kräva utökad mottag-
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ningskapacitet vid anläggningen. Länsstyrelsen motsätter sig dock inte att villkoret 

ändras eller tydliggörs, bara syftet kan tillgodoses. Alternativt kan motsvarande 

syfte nås om bolaget åtar sig att följa upp villkor 4 med kontinuerlig mätning av 

ammoniumkväve. 

 

Nämnden  

Nämnden har anfört i huvudsak följande angående bolagets yrkande om ändring av 

villkor 14. De problem och störningar som tidigare år förekommit till följd höga 

belastningstoppar p.g.a. mottagande av externt slam från enskilda avlopp har 

upphört genom de begränsningar och åtgärder som vidtagits. Nämnden bedömer 

därmed att det inte finns skäl att dubbelreglera hanteringen av slam från de mindre 

reningsverken och båtburet slam varmed villkor 14 bör kunna ändras i enlighet med 

bolagets yrkande. 

 

Bolagets bemötande 

Bolaget har anfört i huvudsak följande till bemötande av länsstyrelsens yttrande. 

Länsstyrelsen har framhållit att villkor 14 behövs för att undvika en överbelastning 

på avloppsreningsverket med en försämrad ammoniumreduktion och luktstörningar 

som följd. Vidare har länsstyrelsen som alternativ föreslagit att bolaget ska följa 

upp villkor 4 genom kontinuerlig mätning av ammoniumkväve. 

Som framgår av bolagets kommentarer gällande villkor 4 d, så säkerställer villkor 

4 c en god funktion i nitrifikationssteget och därmed en tillräcklig reduktion av 

ammonium utan risk för luktstörningar. Bolaget vidhåller därför att villkor 4 c 

tillsammans med övriga villkor avseende hanteringen av slam är tillräckliga och att 

villkor 14 innebär en onödig dubbelreglering. Vidare framgår att nitrifikationssteget 

bör kontrolleras genom syrgasmätningar, vilket är det brukliga, och inte 

kontinuerliga ammoniumkvävemätningar. 

 

Villkor 15 

Bolagets yrkande 

Bolaget har yrkat att mark- och miljödomstolen ska upphäva villkor 15.  
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Bolagets motivering 

Till stöd för yrkandet avseende villkor 15 har bolaget anfört i huvudsak följande. 

Hanteringen av industriellt avloppsvatten i avloppsreningsverket bedöms kunna 

påverka omgivningen genom lukt och recipienten genom utsläpp till vatten. Som 

framhållits ovan har lukt reglerats i tillräcklig utsträckning genom villkor 8 och 

delegering D, medan utsläpp till vatten är tillräckligt reglerat genom villkor 4. Vill-

kor 4 reglerar även avloppsreningsverkets funktion. Inte heller det industriella 

avloppsvattnets påverkan på avloppsreningsverkets slam bedöms kräva någon 

särskild villkorsreglering, eftersom slammets kvalitet säkerställs genom det certi-

fieringsarbete som bolaget bedriver. Dessutom har bolaget begränsade möjligheter 

att styra kvaliteten på inkommande industriellt avloppsvatten. Bolaget kan visser-

ligen ställa krav i avtalsförhandlingarna med aktuella industrier. Dock saknar 

bolaget de tvångsmedel som krävs för att säkerställa att dessa krav alltid uppfylls. 

Enda sättet för bolaget att uppfylla villkor 15 är därmed att avstå från att ta emot 

industriellt avloppsvatten helt och hållet. Enligt bolagets uppfattning är det tillsyns-

myndigheten som genom sin tillsyn över industrierna (kontroll och erforderliga 

tvångsåtgärder) ska se till att det industriella avloppsvattnet inte orsakar de 

olägenheter och problem som anges i villkor 15. 

 

Länsstyrelsens bemötande 

Länsstyrelsen anser att villkoret är både skäligt och motiverat. Länsstyrelsen delar 

inte bolagets uppfattning att det inte behövs. Villkoret är en förutsättning för att 

tillstånd ska kunna ges eftersom det syftar till att skydda bolagets verksamhet och 

möjlighet att uppfylla övriga villkor. Bolaget har inte visat att det har kapacitet att ta 

emot och behandla annat än hushållsavloppsvatten. Villkoret avser att ge legalt stöd 

till bolagets uppströmsarbete. En frivillig certifiering (som för övrigt ännu inte 

genomförts) ger inte samma stöd. Om bolaget anser att enda sättet att uppfylla 

villkoret är att avstå från att ta emot industriellt avloppsvatten helt och hållet så har 

länsstyrelsen ingenting att invända. Länsstyrelsen delar dock inte bolagets 

bedömning av villkorets konsekvenser. 
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Nämnden 

Nämnden har anfört i huvudsak följande angående bolagets överklagande gällande 

villkor 15.  

 

Beslut om att REVAQ-certifiera slammet togs 2011 i syfte att kvalitetssäkra 

slammet för återföring till jordbruksmark. Detta innebär ett kontinuerligt arbete med 

att förbättra slamkvaliteten genom bland annat uppströmsinsatser. Nämnden anser 

att REVAQ-certifiering av slammet är ett bra sätt att arbeta med slammets kvalitet i 

syfte att öka återföringen.Nämnden uppfattar det som att syftet med villkor 15 är att 

industriellt avloppsvatten och lakvatten inte obegränsat och okontrollerat ska 

anslutas till reningsverket. Nämnden bedömer att syftet bör kunna upprätthållas 

genom att bolaget genom egna register och kontroller bör skaffa sig kunskap om 

inkommande avloppsvatten från industrier och lakvatten. När det finns risk för att 

avloppsvattnet kan innehålla föroreningar i sådan mängd och sådan sammansättning 

att det kan påverka reningsverkets funktion, slamkvaliteten eller recipienten 

negativt, bör bolaget på eget initiativ ställa krav på kvaliteten på det inkommande 

avloppsvattnet och vid behov skriva avtal för mottagandet. 

 

Enligt ABVA är VA-huvudmannen inte skyldig att ta emot spillvatten vars 

beskaffenhet i ej oväsentlig mån avviker från hushållsspillvatten. Med stöd av  

21 § lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster kan huvudmannen ställa krav på 

det avledda vattnets innehåll, så att det inte uppstår svårigheter för huvudmannen att 

uppfylla ställda krav från miljö- och hälsoskyddssynpunkt. VA-huvudmannen kan i 

detta syfte ta fram riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra 

verksamheter som ett komplement till ABVA. Med stöd av detta bör bolaget ha 

rådighet att uppföra register, utföra kontroller och ställa krav på inkommande 

avloppsvatten. 

 

Nämnden bedömer inte att det finns skäl att dubbelreglera mottagande av 

industriellt avloppsvatten och lakvatten varmed villkor 15 bör kunna tas bort i 

enlighet med bolagets yrkande alternativt ändras i enlighet med synpunkter ovan. 
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Nämnden bedömer vidare att arbetet med att säkerställa kvaliteten på det 

inkommande avloppsvattnet till reningsverket bör utföras inom ramen för 

uppströmsarbetet och utföras av både tillsynsmyndigheten och bolaget. 

 

Bolagets bemötande 

Bolaget har till bemötande av länsstyrelsens yttrande anfört i huvudsak följande. 

Länsstyrelsen har gjort gällande att villkor 15 är en förutsättning för meddelat 

tillstånd, eftersom det syftar till att skydda bolagets verksamhet och möjlighet att 

uppfylla övriga villkor, samt att bolaget inte har visat att avloppsreningsverket har 

kapacitet att ta emot annat än hushållsavloppsvatten. 

 

De övriga villkor som länsstyrelsen hänvisat till är samtliga straffsanktionerade, 

vilket utgör ett tillräckligt incitament för bolaget att uppfylla dem. Bolaget kommer 

inte att ta emot industriellt avloppsvatten som skiljer sig från hushållsavloppsvatten 

i sådan utsträckning att det finns risk för negativa effekter på anläggningens 

funktion och därmed risk för att de övriga villkoren överträds. Bolaget vidhåller 

därför att även villkor 15 utgör en onödig dubbelreglering. 

 

Även om bolaget kan välja att inte ta emot industriellt avloppsvatten som bedöms 

innebära en risk för avloppsreningsverkets funktion kan det inte uteslutas att sådant 

vatten ändå når anläggningen, utan bolagets vetskap. Bolaget kan omöjligen kon-

trollera varje enskilt vatten som de facto tillförs ledningsnätet. Bolaget kan endast 

begränsa konsekvenserna av ett oönskat avloppsvatten och vidta kompenserande 

åtgärder i verket. Därigenom kan de övriga villkoren uppfyllas, dock inte villkor 15, 

som skulle överträdas redan när det oönskade avloppsvattnet når avloppsrenings-

verket. Villkor 15 är således inte bara onödigt utan dessutom direkt olämpligt. 

 

Delegation B 

Bolagets yrkande 

Bolaget har yrkat att mark- och miljödomstolen ska utforma delegation B enligt 

följande: 

35



   

NACKA TINGSRÄTT DOM M 5404-13 

Mark- och miljödomstolen  

 

 

Miljöprövningsdelegationen överlåter med stöd av 19 kap. 5 § första stycket 

och 22 kap. 25 § tredje stycket miljöbalken åt tillsynsmyndigheten att vid 

behov fastställa ytterligare villkor i fråga om; 

B. tunga transporter som tillfälligtvis får ske till och från reningsverket 

under andra tider än vardagar dagtid (villkor 6). 

 

Bolagets motivering 

Till stöd för yrkandet har bolaget anfört i huvudsak följande. Som delegering B 

utformats kan den tolkas som att miljöprövningsdelegationen överlåtit till 

tillsynsmyndigheten att föreskriva villkor avseende transporter till och från renings-

verket generellt och inte bara avseende tunga transporter som tillfälligtvis får ske 

andra tider än vardagar dagtid. Enligt bolagets uppfattning kan villkor om 

transporter generellt inte anses vara av ”mindre betydelse” i den mening som avses i 

22 kap. 25 § tredje stycket miljöbalken, vilket innebär att de inte kan delegeras 

enligt denna bestämmelse. Delegeringen kan endast avse villkor om att tunga 

transporter tillfälligtvis ska få ske andra tider än vardagar dagtid. Delegering B bör 

därför ändras enligt bolagets yrkande. 

 

Länsstyrelsens bemötande 

Länsstyrelsen har med anledning av bolagets överklagande gällande delegering B 

anfört att länsstyrelsen inte har något att invända mot bolagets förslag till ändrad 

delegationstext. 

 

Nämnden 

Nämnden har anfört i huvudsak följande angående bolagets överklagande gällande 

delegering B. Enligt villkor 6 i tillståndet får tunga transporter endast köra till eller 

från reningsverket på vardagar dagtid (kl 07-18). Miljöprövningsdelegationen har 

överlåtit åt tillsynsmyndigheten att vid behov fastställa ytterligare villkor, s.k. 

delegation. Nämnden anser att innebörden i delegationen, punkt B (avseende 

transporter i villkor 6) inte ändras med den nya lydelsen enligt bolagets yrkande och 

har därmed inga ytterligare synpunkter avseende ordalydelsen. 
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DOMSKÄL 

 

Tillämpliga bestämmelser framgår av miljöprövningsdelegationens beslut, utöver 

vad som anges nedan.  

 

Sammanfattande bedömning  

Mark- och miljödomstolen gör nedan bedömningen att vad föreningen har anfört 

angående i huvudsak lokalisering, bräddningar, säkerhet, luktstörningar och 

transporter inte utgör skäl att upphäva miljöprövningsdelegationens beslut, dvs. 

föreningens överklagande ska avslås.  

 

Vad gäller bolagets överklagande avseende villkor 4 (utsläpp till vatten), 14 (slam), 

15 (industriellt avloppsvatten och lakvatten) och delegation B (buller) bedömer 

mark- och miljödomstolen med delvis bifall till överklagandet sammanfattningsvis, 

att mindre stränga begränsningsvärden för utsläpp till vatten kan gälla under 

ombyggnadstiden (villkor 4), att det inte är motiverat med ett särskilt villkor om 

ammoniumkväve (villkor 4 d) men att totalkvävehalten under växtsäsongen ska 

gälla som månadsmedelvärde, att villkor 14 och delegation B ska ändras på det sätt 

som bolaget har yrkat samt att villkor 15 ska upphävas.  

 

Föreningens överklagande 

Föreningen motsätter sig att tillstånd meddelas och har i sitt överklagande ifrågasatt 

om det är lämpligt att lokalisera ett stort avloppsreningsverk så nära ett bostads-

område utan en ordentlig skyddszon. Föreningen påtalar att avloppsreningsverket 

orsakar de boende i området störningar med avseende på lukt, tunga transporter, 

samt synpunkter gällande säkerhetsaspekten, främst avseende bräddningar, särskilt 

till Sätterfjärden.  

 

Inledningsvis kan följande noteras när det gäller frågan om lokalisering. När det 

gäller såväl lukt som bräddningar tycks de av föreningen upplevda problemen 

främst vara hänförliga till de till avloppsreningsverket hörande pumpstationerna. 

Mark- och miljödomstolen konstaterar, vilket även bolaget och länsstyrelsen har 
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gjort, att dessa problem inte är något som påverkas av en ändrad lokalisering av 

reningsverket eftersom det behövs pumpstationer för att det avloppsvatten som 

uppkommer i området ska kunna samlas upp och pumpas vidare även om 

behandlingsanläggningen skulle finnas på annan plats.  

 

Bräddningar 

Skyddsåtgärder gällande bräddning regleras i villkor 3 i tillståndet, enligt vilket 

avloppsledningsverket, inklusive pumpstationer, fortlöpande ska ses över, 

underhållas och åtgärdas bl.a. i syfte att förhindra utsläpp av obehandlat eller 

otillräckligt behandlat avloppsvatten från ledningsnätet och reningsverket. Villkor 3 

föreskriver vidare att det ska finnas en åtgärdsplan för ledningsnätet och att bolaget 

årligen i miljörapporten ska redovisa åtgärder avseende bl.a. bräddning. Därutöver 

har miljöprövningsdelegationen genom delegation A delegerat till tillsyns-

myndigheten att vid behov fastställa ytterligare villkor i fråga om åtgärder bl.a. för 

att minimera bräddningar och dess påverkan från reningsverket, ledningsnät och 

pumpstationer. Föreningen har invänt att den inte får information om när bräddning 

förekommer, trots att föreningen äger en stor del av det mark- och vattenområde 

som berörs. Domstolen konstaterar att det i villkor 18 föreskrivs att vid tillbud eller 

bräddningar som kan leda till olägenhet ska bolaget skyndsamt och på lämpligt sätt 

informera allmänheten. Även avseende villkor 18 har miljöprövningsdelegationen i 

delegation F delegerat till tillsynsmyndigheten att fastställa ytterligare villkor 

gällande information till allmänheten vid tillbud eller bräddningar. Mark- och 

miljödomstolen bedömer att ovanstående villkor och delegation säkerställer att 

bolaget vidtar de skyddsåtgärder och försiktighetsmått som behövs för att garantera 

säkerheten vid anläggningen och för att motverka att verksamheten medför skada 

eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.  

 

Luktstörningar 

När det gäller luktstörningar från själva anläggningen delar mark- och miljö-

domstolen länsstyrelsens uppfattning att den kommande utbyggnaden innebär att 

risken för luktstörningar för närboende kommer att minska, eftersom rötkammar-

anläggningen flyttas längre bort från de boende. Av utredningen i målet framgår 
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dessutom att samtliga befintliga processdelar i avloppsreningsverket numera är 

inbyggda och att frånluften från dessa behandlas, vilket även kommer att gälla de 

nya delarna av anläggningen. Luktstörningar från verksamheten regleras i villkor 8 i 

tillståndet, där det föreskrivs att om besvärande lukt uppstår i omgivningen från 

någon del av verksamheten ska bolaget vidta omedelbara åtgärder för att motverka 

luktolägenheterna. I delegation D har miljöprövningsdelegationen dessutom 

delegerat till tillsynsmyndigheten att fastställa ytterligare villkor i fråga om åtgärder 

för att begränsa luktolägenheter i omgivningen från såväl ledningsnät och pump-

stationer som från reningsverket. Såsom miljöprövningsdelegationen konstaterat i 

sina skäl innebär delegationen att tillsynsmyndigheten vid behov kan föreskriva 

ytterligare åtgärder för att motverka luktstörningar, t.ex. att tidigarelägga en flytt av 

slamsilo och avvattningsutrustningen. Mot den bakgrunden bedömer mark- och 

miljödomstolen att ut- och ombyggnaden av anläggningen kommer att innebära 

förbättringar i närmiljön såvitt avser lukt. Med hänsyn till detta och till de skydds-

åtgärder som har vidtagits och den reglering som skett genom villkor 8 och delege-

ring D, anser domstolen att eventuell uppkomst av luktstörningar kan hanteras så att 

verksamheten inte medför olägenheter för människors hälsa.  

 

Transporter 

Såvitt gäller störande transporter, framgår det av den till miljöprövnings-

delegationen ingivna miljökonsekvensbeskrivningen att år 2008 uppgick antalet 

personaltransporter till verket till ca 50 st/dygn (kollektivtrafik saknas till renings-

verket varför i princip alla personaltransporter sker med personbil), antalet varu-

leveranser till ca två per dygn och transporterna med slam, rens och sand till ca 2-3 

per vecka (en siffra som har minskat från 50-58 i veckan år 2006 med anledning av 

att mottagning av bilburet slam har upphört). När den utbyggda anläggningen är i 

full drift kommer antalet tunga transporter av slam, kemikalier och rens enligt 

miljökonsekvensbeskrivningen att öka med i genomsnitt 1-2 i veckan. Enligt 

gällande detaljplan för Margretelunds reningsverk, som antogs den 31 januari 2011 

och vann laga kraft den 3 mars 2011, ska en ny förlängning av Trälhavsvägen 

anläggas inom reningsverksområdet för transporter till reningsverket och hamnen. 

Den nya vägen ska anläggas parallellt med den smala allégatan, som ska övergå till 
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att vara en gång- och cykelväg. Trälhavsvägen är en lokalgata med kommunalt 

huvudmannaskap. 

 

Av miljökonsekvensbeskrivningen framgår att den nya tillfartsvägen förväntas 

medföra färre inbromsningar och accelerationsljud i närhet till boende, vilket 

innebär att bullret från transporterna, som anses vara den största bullerkällan vid 

anläggningen, kommer att minska. Såsom föreningen påpekar i sitt överklagande 

avhjälps dock inte alla problem med trafiken, som enligt föreningen finns längs med 

hela Trälhavsvägen, av anläggande av en ny tillfartsväg till avloppsreningsverket. 

Föreningen har påpekat att problem med snöröjningen vintertid medför att det 

saknas möjlighet för bilar att mötas och för gående att använda trottoaren på 

Trälhavsvägen. Då kommunen är huvudman för Trälhavsvägen kan mark- och 

miljödomstolen dock inte beakta den omständigheten i bedömningen av den tunga 

trafik som verksamheten vid avloppsreningsverket medför.  

 

Tunga transporter regleras i tillståndsbeslutet i villkor 6 på så sätt att de enbart får 

ske på vardagar kl. 07-18, förutom eventuella undantag som får tillåtas av 

tillsynsmyndigheten enligt delegation B. Vidare regleras tunga transporter och 

buller som föranleds av ombyggnadsskedet i villkor 22, vilket föreskriver att 

bolaget ska lämna in kontrollprogram bl.a. innehållande kontroll- och försiktighets-

åtgärder för buller och transporter. Tillsynsmyndigheten får dessutom, enligt 

delegation H, fastställa ytterligare villkor gällande kontroll- och försiktighets-

åtgärder under byggskedet.  

 

Med beaktande av att utbyggnaden av anläggningen enbart kommer att medföra en 

ökning med en eller två tunga transporter per dygn delar domstolen bolagets 

uppfattning att transporterna till och från verket är av relativt begränsad omfattning 

och att de inte innebär olägenhet för människors hälsa eller miljön. Även om 

störningarna under ombyggnadsskedet kan komma att bli mer omfattande bedömer 

mark- och miljödomstolen att villkor 22 och delegation H säkerställer att de 

skyddsåtgärder och försiktighetsmått som behövs kommer att vidtas för att 

motverka att verksamheten medför olägenhet för de närboendes hälsa.   
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Sammanfattningsvis delar mark- och miljödomstolen miljöprövningsdelegationens 

bedömning att lokaliseringen av verksamheten på fastigheten Österåker 

Margretelund 16:95 kan godtas enligt 2 kap. 6 § miljöbalken och att tillstånd enligt 

9 kap. miljöbalken kan ges, mot bakgrund av det som anförts ovan angående de 

skyddsåtgärder som bolaget åtagit sig att vidta för att förebygga risken för skada 

eller olägenhet för människors hälsa eller miljön avseende bräddningar, lukt och 

transporter, vilka säkerställs genom villkor och delegationer i tillståndsbeslutet. 

Överklagandet ska därför avslås. Vad föreningen i övrigt har anfört medför ingen 

annan bedömning.  

 

Bolagets överklagande 

 

Villkor 4 under ombyggnadstiden 

Bolaget har yrkat att villkor 4 ska ändras så att de skärpta begränsningsvärdena för 

utsläpp till vatten börjar gälla först efter ombyggnadstiden och att begränsnings-

värden motsvarande det tidigare gällande tillståndet (med den ändringen att villkor 

4 c avseende totalkväve justeras för att uppfylla kraven enligt 6 § tabell 2 i 

Naturvårdsverkets föreskrift SNFS 1994:7) ska gälla under ombyggnadstiden. 

Bolagets yrkande har medgetts av både länsstyrelsen och nämnden. Mot bakgrund 

av att bolaget saknar möjlighet att följa de skärpta kraven på rening med befintlig 

anläggning, finner domstolen att bolagets överklagande i den delen ska bifallas och 

att villkor 4 därmed ska ändras på det sätt som bolaget yrkat. Denna del av villkor 4 

kallas lämpligen villkor 4.1.  

 

Villkor 4 d avseende utsläpp av ammoniumkväve 

Bolaget har överklagat villkor 4 d om utsläpp av ammoniumkväve (NH4-N) under 

sommarperioden och har yrkat att detta villkor ska upphävas. Länsstyrelsen har 

bestritt ändring av villkoret medan nämnden har instämt i bolagets bedömning, med 

det tillägget att ett begränsningsvärde för totalkväve kan anges som ett 

månadsmedelvärde under växtsäsongen. Länsstyrelsen har i andra hand delat 

nämndens uppfattning att ett sådant villkor skulle vara rimligt, men definierat 

växtsäsongen annorlunda (april-september i stället för maj-oktober).   
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Rättsliga utgångspunkter avseende miljökvalitetsnormer för vatten 

Som länsstyrelsen har konstaterat är ekologisk status i Trälhavet måttlig, då 

bottenfauna och växtplankton uppvisar god status men allmänna förhållanden 

(inklusive näringsämnen) uppvisar måttlig status, vilket varit avgörande för 

statusbedömningen. Miljökvalitetsnormen är att uppnå god status år 2021. För att nå 

god status behöver bl.a. belastningen av näringsämnen till området minska. Som 

anges i det överklagade beslutet framgår av åtgärdsprogram 2009-2015 att 

belastningen till området måste minska med ytterligare 15 procent för fosfor och 

20-60 procent för kväve (s. 94).  

 

Miljökvalitetsnormen för den aktuella vattenförekomsten (god ekologisk status) är 

en norm enligt 5 kap. 2 § första stycket 4 miljöbalken, dvs. en sådan övrig norm 

som anger kvaliteten på miljön och som följer av Sveriges medlemskap i 

Europeiska unionen (EU:s ramdirektiv för vatten, 2000/60/EG). Ramdirektivet för 

vatten innebär kortfattat att medlemsstaterna för att uppnå direktivets mål ska vidta 

åtgärder för att förebygga försämring av statusen på vattenförekomster och uppnå 

god ytvattenstatus. Kravet på icke-försämring och de nämnda målen kommer i 

svensk rätt till uttryck som miljökvalitetsnormer. Vid en s.k. individuell tillstånds-

prövning ska sådana normer beaktas genom tillämpning av de grundläggande 

hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken inklusive rimlighetsavvägningen i 2 kap. 7 § 

första stycket (till skillnad från s.k. gränsvärdesnormer där strängare krav kan 

ställas enligt 2 kap. 7 § andra stycket), se prop. 2009/10:184 s. 41-42 och 46 samt 

bl.a. Mark- och miljööverdomstolens avgörande MÖD 2013:12). 

 

Mark- och miljödomstolen gör följande bedömning avseende villkor 4 d 

Frågan i målet i denna del gäller om det kan anses motiverat vid en avvägning 

enligt 2 kap. 7 § första stycket miljöbalken att uppställa ett särskilt villkor för 

utsläpp av ammoniumkväve under växtsäsongen. Domstolen bedömer att ett sådant 

villkor inte är miljömässigt motiverat i detta fall, men att i stället ett särskilt villkor 

för utsläpp av totalkväve ska gälla under denna period. Domstolen motiverar sitt 

ställningstagande närmare nedan.  
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Det kan konstateras att det, för att med säkerhet innehålla föreskrivet villkor om 

ammoniumkväve, krävs ytterligare åtgärder i form av kompletterande process-

utrustning, bl.a. större bassängvolym, nya pumpar och blåsare. Villkoret är således 

tekniskt möjligt att innehålla. Detta har heller inte ifrågasatts i målet.  

 

Bolaget och länsstyrelsen har olika inställning i frågan om villkoret är miljömässigt 

motiverat eller inte. Den aktuella recipienten Trälhavet ligger i Stockholms inner-

skärgård där det råder speciella förhållanden. Recipienten har god syresättning och 

det främsta motivet ur miljösynpunkt som har anförts av länsstyrelsen är att 

begränsa algtillväxten under sommartid. Bolaget och länsstyrelsen har olika syn på 

frågan om kväve eller fosfor är begränsande i den aktuella recipienten.  

 

Bolaget har bl.a. redovisat att Margretelunds avloppsreningsverk svarar för en 

mycket liten del av flödet och belastningen till Trälhavet (0,6 % av fosfor-

belastningen och 1,3 % av kvävebelastningen) och att det sommartid råder 

fosforbrist i Trälhavet. Fosfor är tillväxtreglerande, det visar bl.a. data om N/P-

kvoter, baserad på totalhalter över förhållandena i Trälhavets ytvatten under 

sommarmånaderna. Generellt gäller att värden högre än 16 anger att fosfor är 

tillväxtreglerande. För Trälhavet ligger värdena över 25. 

 

Länsstyrelsens bedömning är att reningsverkets miljöpåverkan under växtsäsongen 

underskattas om man enbart ser till reningsverkets andel av det årliga tillskottet av 

totalkväve till Trälhavet. Vidare hänvisas till information om recipientens status i 

VISS och till data från Svealands kustvattenvårdsförbunds årliga mätningar. 

Nämnda årliga mätningar visar att både oorganiskt kväve och oorganisk fosfor 

finns, om än i små mängder, i vattenmassan sommartid och länsstyrelsen delar 

därför inte bolagets och Rambölls uppfattning att det är klarlagt att fosfor är det 

(enda) begränsande ämnet i Trälhavet.  

 

Domstolen konstaterar att enbart det förhållandet att ammoniumkväve finns i 

recipienten inte medför ökad algtillväxt, utan att det är förhållandet mellan kväve 

och fosfor som är av betydelse. Domstolen anser att bolaget har visat att de lokala 
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förhållandena i Trälhavet bl.a. avseende N/P kvoten innebär att utsläppen från 

Margretelunds avloppsreninsverk endast bedöms påverka algtillväxten i recipienten 

i mycket begränsad omfattning. Det är därför högst tveksamt om villkoret är 

miljömässigt motiverat i detta fall.  

  

Länsstyrelsen har i övrigt anfört att det finns behov av villkoret för att säkerställa  

utsläpp av totalkväve och för att förhindra luktproblem. Domstolen anser dock att 

det villkor som föreskrivits om utsläpp av totalkväve om 80 % reduktion är tillräck-

ligt för att begränsa dessa utsläpp. Detsamma gäller de villkor som föreskrivits för 

att begränsa eventuella luktproblem, se även ovan under rubriken ”Luktstörningar”. 

 

Bolaget har i detta mål redovisat en specifik kostnad på ca 90 kr/kg avskilt 

ammoniumkväve. Kostnader för att minska utsläpp av kväve motiveras i dessa 

sammanhang i huvudsak av att minska utsläpp av totalkväve i syfte att minska över-

gödning av Östersjön. Som vägledning för bedömningen av vilka kostnader som 

kan vara rimliga i det enskilda fallet kan nämnas Miljööverdomstolens dom MÖD 

2003:102 och Regeringens skrivelse 2009/10:213 om det fortsatta åtgärdsarbetet för 

att uppfylla Helcoms aktionsplan för Östersjön (BSAP, se även miljöprövnings-

delegationens beslut s. 24). Dessutom kan som viss referensram i sammanhanget 

nämnas kväveoxidavgiften (se bl.a. förordningen (1991:339) om miljöavgift på 

utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion).  

 

I nämnda avgörande från MÖD undanröjde domstolen krav på kväverening med 

motiveringen att kostnaden blev för hög i förhållande till den begränsade effekten 

av åtgärdena. Den specifika kostnaden uppgick till närmare 100 kr/kg kväve vilket 

bedömdes vara en hög kostnad. I regeringens skrivelse anges att rening vid kommu-

nala avloppsreningsverk bör förbättras genom att införa rening på minst 80 % och 

att den genomsnittliga kostnaden för detta beräknats ligga mellan 38-102 kr/kg 

kväve. Kväveoxidavgiften omfattar större, energiproducerande förbrännings-

anläggningar. Avgiften är 50 kronor per kg utsläppta kväveoxider. Syftet är bl.a. att 

minska utsläppen och nå miljökvalitetsmålen om övergödning.   
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Av bolagets redovisning (Ramböll 2013-10-22) framgår att för att lyckas med att 

innehålla N-tot <10 mg/l, driver man i praktiken nitrifikationen med en stor 

marginal. Det i sin tur innebär att man därigenom får mycket låga nivåer ammo-

niumkväve, omkring eller mindre än 1 mg/l. Under sommarperioden är den 

biologiska reningskapaciteten som bäst, vilket medför att med ett totalkvävekrav på 

10 mg/l kommer ammoniumhalterna att vara mycket låga.   

 

Vad nämnden har föreslagit och länsstyrelsen i andra hand har godtagit om att det 

bör föreskrivas ett villkor om totalkväve som månadsmedelvärde under 

växtsäsongen bör därför inte vara någon svårighet för bolaget att uppnå. Domstolen 

anser därför att ett sådant villkor bör föreskrivas för att säkerställa låga utsläpp av 

totalkväve och därmed också ammoniumkväve under denna period. Perioden bör i 

detta fall formuleras i enlighet med miljöprövningsdelegationens beslut, dvs. maj 

till och med oktober. Genom en sådan precisering av villkor 4 tillsammans med 

villkoret i övrigt, föreskrivs de skäliga villkor som behövs för att verksamheten inte 

ska medverka till att miljökvalitetsnormen god ekologisk status inte kan följas. 

 

Sammanfattningsvis finner domstolen att den begränsade effekten av ett villkor om 

utsläpp av ammoniumkväve sommartid och de åtgärder som detta medför inte 

motiveras av den relativt höga kostnaden. Domstolen anser dock att ett villkor om 

10 mg/l tot-N som månadsmedelvärde under perioden maj till och med oktober bör 

föreskrivas för att säkerställa låga utsläpp av totalkväve och därmed också 

ammoniumkväve under denna period, se domslutet där detta formuleras under 

villkor 4.2 c). 

 

Villkor 14 avseende tillförsel av slam 

Bolaget har yrkat att första meningen i villkor 14 angående mottagningen av externt 

slam ska upphävas och gjort gällande att den utgör en onödig dubbelreglering och 

att den dessutom är otydlig. Länsstyrelsen har anfört att villkor 14 reglerar den 

faktiska tillförseln av externt slam i förhållande till anläggningens mottagnings-

kapacitet och att skrivningen i villkor 14 behövs för att ge tillsynsmyndigheten 

mandat att vid behov kräva utökad mottagningskapacitet. 
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Mark- och miljödomstolen gör följande bedömning avseende villkor 14 

Det av miljöprövningsdelegationen beslutade tillståndet medger en belastning från 

mottagning av slam från mindre reningsverk och båtburet brunnsslam om maximalt 

560 m
3 

slam per vecka. Domstolen konstaterar att i den reviderade tekniska beskriv-

ningen i målet, upprättad av Ramböll och ingiven till miljöprövningsdelegationen 

den 25 oktober 2011, anges att driftstrategin utgår från att leda in slammet till 

reningsverket nattetid då belastningen är låg. Vidare anges att maximalt bedöms ca 

80 m
3
 per dygn tas emot av slam från yttre reningsverk och externt brunnsslam 

tillsammans. Utjämningsbassängen där lagring över dygnet sker är 110 m
3
. Med 

denna metodik utnyttjas ledig kapacitet i biosteget nattetid på ett optimalt sätt. Mot 

bakgrund av att det i det allmänna villkoret, villkor 1, föreskrivs att verksamheten 

ska bedrivas i huvudsak i enlighet med vad bolaget angett i ansökan eller i övrigt 

åtagit sig, utgår mark- och miljödomstolen från att mottagningen av externt slam 

kommer att fungera på det sätt som redogörs för i den tekniska beskrivningen.  

 

Miljöprövningsdelegationen anger i sin motivering till villkor 14 att villkoret 

innebär att anläggningen alltid ska ha en tillräcklig mottagningskapacitet så att 

belastningen från externt slam kan tillföras reningsprocessen när belastningen i 

övrigt är låg. Enligt domstolens uppfattning säkerställer redan tillståndets 

omfattning och det åtagande som bolaget gjort i den tekniska beskrivningen att det 

finns tillräcklig mottagningskapacitet. Det kan dessutom enligt domstolens mening 

ifrågasättas om första meningen i villkor 14 verkligen ger tillsynsmyndigheten 

mandat att kräva ytterligare mottagningskapacitet på det sätt som länsstyrelsen har 

gjort gällande. En sådan tolkning skulle dessutom kunna innebära att tillsyns-

myndigheten skulle kunna ändra tillståndets omfattning på ett sätt som inte kan 

anses vara förenligt med 22 kap. 25 § tredje stycket.  

 

Domstolen delar vidare bolagets och nämndens bedömning att främst villkor 12 

angående slamhanteringen och villkor 4 angående utsläpp, men även villkor 5-8 och 

22, innebär att slamhanteringen och de olägenheter denna kan ge upphov till i 

omgivningen och för anläggningens funktion är tillräckligt reglerad. Domstolen 

noterar att villkoren är straffsanktionerade och att bolaget redan till följd av kraven 
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som ställs i dessa villkor ska säkerställa att det finns en tillräcklig mottagnings-

kapacitet för slam för att förebygga att olägenhet uppkommer i omgivningen eller i 

anläggningens funktion. Första meningen i villkor 14 innebär således enligt 

domstolens uppfattning en onödig dubbelreglering och ska därför, med bifall till 

bolagets överklagande i den delen, upphävas. 

 

Villkor 15 avseende tillförsel av industriellt avloppsvatten och lakvatten 

Bolaget har yrkat att villkor 15, gällande tillförseln av industriellt avloppsvatten och 

lakvatten, ska upphävas. Bolaget har gjort gällande att villkoret utgör en onödig 

dubbelreglering och att villkoret dessutom är olämpligt, då det inte kan uteslutas att 

sådant vatten som innebär en risk för anläggningens funktion når anläggningen utan 

bolagets vetskap och att villkoret i så fall överträds redan när vattnet når anlägg-

ningen. Länsstyrelsen har dock motsatt sig att villkor 15 upphävs och anfört att 

villkoret är en förutsättning för att tillstånd ska kunna ges, eftersom det syftar till att 

skydda bolagets verksamhet och till att ge möjlighet att uppfylla övriga villkor då 

bolaget inte har visat att det har kapacitet att ta emot och behandla annat är 

hushållsavloppsvatten.  

 

Mark- och miljödomstolen gör följande bedömning avseende villkor 15 

Det är en allmän utgångspunkt för villkorsskrivning att tillståndshavaren ska ha 

rättsliga och faktiska förutsättningar att klara de krav som villkoret innebär. Ett 

villkor måste vara utformat på så sätt att det inte råder någon tvekan om vad som 

krävs av tillståndshavaren. Det ska gå att objektivt fastställa när en överträdelse har 

skett (jfr MÖD 2009:9 och Högsta domstolens avgörande NJA 2006 s. 310). 

Samma sak bör inte heller regleras i flera villkor, då en sådan dubbelreglering i sig 

kan leda till en otydlighet. 

 

Mark- och miljödomstolen noterar att det i villkor 16 föreskrivs att bolaget 

kontinuerligt ska verka för att kemikalier inte tillförs avloppsanläggningen från 

anslutna fastigheter i sådan mängd eller av sådan beskaffenhet att anläggningens 

funktion nedsätts, olägenheter uppkommer i omgivningen eller i recipienten eller så 

att slamkvaliteten påverkas. Bolaget ska även, enligt villkor 13, verka för att växt-
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näring från avlopp återförs till produktiv mark. Dessutom regleras lukt i villkor 8 

och delegering D och utsläpp till vatten i villkor 4.  

 

Enligt 21 § lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster får en fastighetsägare inte 

använda en va-anläggning på ett sätt som innebär att avloppet tillförs vätskor, 

ämnen eller föremål som kan inverka skadligt på ledningsnätet eller anläggningens 

funktion eller på annat sätt medför skada eller olägenhet, att huvudmannen får svårt 

att uppfylla de krav som ställs på va-anläggningen och driften av den eller att i 

övrigt uppfylla sina skyldigheter enligt lag, annan författning eller avtal, eller som 

innebär andra olägenheter för huvudmannen eller någon annan. Domstolen delar 

nämndens bedömning att bolaget med stöd av lagen om allmänna vattentjänster kan 

ställa krav på vattnets innehåll. Domstolen delar vidare bolagets uppfattning att det i 

första hand är tillsynsmyndigheten för de industrier som släpper avloppsvatten till 

anläggningen som har till uppgift att genom sin tillsyn se till att industriellt avlopps-

vatten inte orsakar de olägenheter och problem som villkor 15 avser att reglera.  

 

Bolaget har uppgett att man inte kommer att ta emot industriellt avloppsvatten som 

skiljer sig från hushållsavloppsvatten i en sådan utsträckning att det finns risk för 

negativa effekter på anläggningens funktion. Mark- och miljödomstolen konstaterar, 

vilket även bolaget påpekat, att övriga villkor är straffsanktionerade. Detta utgör 

enligt domstolens uppfattning ett tillräckligt incitament för bolaget att inte ta emot 

industriellt avloppsvatten i sådan mängd och av sådan beskaffenhet att det kan 

påverka anläggningen och att – för det fall att sådant oönskat vatten ändå tillförs 

anläggningen – vidta kompensationsåtgärder för att begränsa konsekvenserna. Mot 

den bakgrunden anser mark- och miljödomstolen att villkor 15 utgör en onödig 

dubbelreglering och att det dessutom är olämpligt, eftersom villkoret överskrids så 

snart sådant oönskat vatten tillförs anläggningen. Därmed är det i praktiken omöjligt 

för bolaget att säkerställa att kraven enligt villkor 15 alltid uppfylls. Bolagets 

överklagande i den delen ska därför bifallas och villkor 15 upphävas.  
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Delegation B avseende buller från tunga transporter 

Bolaget har yrkat att delegation B ska ändras så att det blir tydligt att delegeringen 

enbart omfattar att tunga transporter tillfälligtvis får ske på andra tider än vad som 

föreskrivs i villkor 6, inte transporter generellt. Varken länsstyrelsen eller nämnden 

har något att invända mot att delegation B ändras på det sätt som bolaget yrkar. 

Mark- och miljödomstolen delar bolagets bedömning att det sätt som miljöpröv-

ningsdelegationen formulerat delegation B framstår som otydligt, varför domstolen 

bedömer det lämpligt att med bifall till bolagets överklagande i den delen ändra 

delegationen på det sätt som bolaget yrkat.  

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV 427) 

Överklagande senast den 2 juni 2015. Prövningstillstånd krävs.  

 

 

Erika Ekman   Gisela Köthnig 

_____________ 

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Erika Ekman, ordförande, och 

tekniska rådet Gisela Köthnig samt de särskilda ledamöterna Carl-Lennart Åstedt 

och Hans Söderström. Föredragande har varit beredningsjuristen Lina Tengvar.  
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ANVISNING FÖR HUR MAN ÖVERKLAGAR – DOM I MÅL SOM HAR ÖVER-
KLAGATS TILL MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN

Den som vill överklaga mark- och miljödom-
stolens dom ska göra detta skriftligen. Skrivel-
sen ska skickas eller lämnas till mark- och 
miljödomstolen. Överklagandet prövas av 
Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hov-
rätt. 

Överklagandet ska ha kommit in till mark- och 
miljödomstolen inom tre veckor från domens 
datum. Sista dagen för överklagande finns an-
given på sista sidan i domen. 

För att ett överklagande ska kunna tas upp 
krävs att Mark- och miljööverdomstolen läm-
nar prövningstillstånd. Det görs om: 

1. det finns anledning att betvivla riktigheten av 
det slut som mark- och miljödomstolen har 
kommit till,  

2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går 
att bedöma riktigheten av det slut som mark- 
och miljödomstolen har kommit till,  

3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen 
att överklagandet prövas av högre rätt, eller  

4. det annars finns synnerliga skäl att pröva över-
klagandet.  

Om prövningstillstånd inte meddelas står 
mark- och miljödomstolens avgörande fast. 
Det är därför viktigt att det klart och tydligt 
framgår av överklagandet till Mark- och mil-
jööverdomstolen varför klaganden anser att 
prövningstillstånd bör meddelas. 

Skrivelsen med överklagande ska innehålla 
uppgifter om: 

1. den dom som överklagas med angivande av 
mark- och miljödomstolens namn, datum för 
domen samt målnummer,  

2. den ändring av mark- och miljödomstolens 
dom som klaganden vill få till stånd, 

3. grunderna (skälen) för överklagandet, 

4. de omständigheter som åberopas till stöd för 
att prövningstillstånd ska meddelas, samt 

5. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas 
med varje bevis. 

Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare 
ska ges in samtidigt med överklagandet.  

Om ni tidigare informerats om att förenklad 
delgivning kan komma att användas med er i 
målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt 
också komma att användas med er i högre in-
stanser om någon överklagar avgörandet dit. 

Ytterligare upplysningar lämnas av mark- och 
miljödomstolen. Adress och telefonnummer 
finns på första sidan av domen.

 

Bilaga 2


