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Om utbyggnad av Margretelunds reningsverk och utsläpp av orenat 

avloppsvatten 

Roslagsvatten har föreslagit en utbyggnad av Margretelunds reningsverk.  

MVF har tidigare vid flera tillfällen utförligt redovisat starka sakliga skäl mot en utbyggnad 

av reningsverket. Senast 2015 framhöll föreningen till Mark- och miljödomstolen 

- att boende i området besväras av luktproblem, såväl från själva avloppsreningsverket som 

från pumpstationer 

- att den tunga biltrafiken till och från reningsverket stör för de närmast boende 

- att de återkommande bräddningarna av orenat avloppsvatten på föreningens mark och 

vatten utgör ett betydande miljö-, hälso- och trivselproblem 

En utbyggnad av anläggningen skulle förvärra dessa problem. Föreningen menade att ett 

reningsverk av denna storlek inte hör hemma i ett tätbebyggt bostadsområde.  

Föreningen fick inte gehör för sina synpunkter men har för den delen inte ändrat 

uppfattning i sakfrågan. Vi och flera av våra medlemmar känner fortlöpande av 

olägenheterna och problemen med reningsverket och dess verksamhet. 

Den miljöfarliga verksamheten vid Margretelunds reningsverk kommer att öka 

kraftigt – fyra till fem gånger dagens verksamhet 

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Stockholms län gav 2013 tillstånd enligt 

miljöbalken till miljöfarlig verksamhet vid Margretelunds reningsverk. Beslutet innebar 

tillstånd till en maximal inkommande genomsnittlig veckobelastning på 53 000 

personekvivalenter (pe.) samt mottagning av slam från mindre reningsverk och båtburet 

brunnsslam. Tidigare beslut från 1996 gällde 40 000 pe. Beslutet överprövades 2015 genom 

en dom i Mark- och miljödomstolen. Domstolen gav i allt väsentligt tillstånd enligt 

Roslagsvattens önskan om att bygga ut verksamheten. 

I Roslagsvattens presentation på hemsidan (se Underlag Roslagsvatten 2050 Lokal 

avloppsvattenbehandling.pdf, daterad 2020-03-09) omnämns nu 2020 en ytterligare 

utbyggnad till först 62 00 pe.; senare till 93 000, 125 000 och på sikt 200 000 pe. Det är en 

fyra till fem gånger större verksamhet än i dag. Det är alltså inte någon begränsad slutlig 

utbyggnad som nu är för handen. Den nu aktuella utbyggnaden i Margretelund synes vara 

bara ett första steg mot ytterligare utbyggnader. Vår bedömning är att de problem vi har i 

dag därigenom kommer att ytterligare förvärras genom reningsverkets placering. 

Av presentationen framgår att det enligt Roslagsvatten är en fördel att det redan finns ett 

färdigt miljötillstånd att bygga ut till 57 000 pe. vid Margretelund. Andra alternativ kräver 

ansökan om tillstånd. Roslagsvatten skriver:” Nya tillstånd kommer att ställa höga krav på 

rening av avloppsvattnet då det finns ett krav på att inte försämra statusen i recipienten. 

Det kommer att innebära krav på skyddsåtgärder för att minimera risken för störningar för 

närboende och miljön.” Föreningen konstaterar att detta uppenbarligen är krav som 

Roslagsvatten inte vill kännas vid i dag, dvs. nya moderna krav gällande närboende och 

miljö. Det kan knappast vara en uppfattning som man från politiskt håll ställer sig bakom i 

kommunen. Det är vår förhoppning. 

MVF motsätter sig på det bestämdaste en fortsatt utbyggnad av Margretelunds 

reningsverk. 
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Otillräckliga ledningar och pumpstationer leder till upprepade miljöfarliga 

bräddningar av orenat avloppsvatten 

Roslagsvatten berör i sin presentation på hemsidan inte frågor som gäller kapaciteten och 

driftsäkerheten på de rör och pumpstationer som leder orenat avloppsvatten till 

reningsverket. Roslagsvatten konstaterar i korthet att VA-infrastrukturen till verket finns 

redan idag och inte behöver ”uppfinnas” på nytt. 

Det är möjligt att man kan se på den befintliga infrastrukturen på det sättet. Uttryckssättet 

skymmer dock infrastrukturens kvalitet och otillräcklighet – vår erfarenhet är att den inte 

fungerar särskilt bra i dag. Under årens lopp har vi återkommande konstaterat att 

kapaciteten inte har räckt och att driften av VA-infrastrukturen har fallerat. Utsläpp av 

orenat avloppsvatten är ett reellt och mycket frekvent problem i vårt område och till vårt 

vatten. Några exempel från senare tid får exemplifiera. 

Den 13 till 14 augusti 2019 släpptes under 3,5 miljoner liter orenat avloppsvatten ut i vårt 

vattenområde i Sätterfjärden. Österåkers kommun polisanmälde omedelbart Roslagsvatten 

för misstänkt miljöbrott. Även villaägareföreningen polisanmälde utsläppet. Föreningen har 

därefter polisanmält utsläpp vid ytterligare två tillfällen: 21-22 december 2019 och den 4 

mars 2020. Föreningen har vittnesuppgifter och fotodokumentation från bägge dessa 

utsläpp. Den 4 maj i år skedde ytterligare en bräddning. 

Det är uppenbart att ledningar och pumpstationer redan i dag är underdimensionerade.  

Förslaget att bygga ut reningsverket motiveras med att befolkningen ökar. Det innebär inte 

bara att reningskapaciteten kan behöva ökas. Även kapaciteten i ledningsnätet behöver 

ökas.  

Vår erfarenhet är alltså att oberoende av om kommunenen beslutar om en utbyggnad av 

reningsverket i Margretelund bör kommunen besluta om utbyggnad och satsning på de 

ledningar och pumpstationer som leder det orenade avloppsvattnet till reningsverket.  

För Margretelunds villaägareförening 

Jan-Erik Agervald Lennart Sundquist 
Ordförande Sekreterare 
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- - - - - - - - - 

Margretelunds villaägareförening UPA bildades 1928 i samband med att Margretelunds 

slott styckade av och sålde tomter för fritidsbebyggelse. Genom ett gåvobrev överlät slottet 

allmänningar, vägar och vattenområdena inom området till föreningen. Föreningen är alltså 

en relativt stor mark- och vattenägare. Skötseln av vägarna har sedermera övergått till 

Margretelunds vägförening. 


