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Ändring av villkor enligt 24 kap. 8 § miljöbalken (MB) för Grillby 
avloppsreningsverk på fastigheten Grillby 73:39 i Enköpings 
kommun 
 
 
BESLUT 
Länsstyrelsen i Uppsala län (Miljöprövningsdelegationen) ändrar med stöd av 
24 kap. 8 § miljöbalken (MB) villkor 12 B i tillståndsbeslutet den 3 juli 1992 
(dnr. 246-955-92) avseende hanteringen av förtjockat slam vid det av Enköpings 
kommun bedrivna avloppsreningsverket på fastigheten Grillby 73:39 i Grillby, 
Enköpings kommun. 
 
Verksamheten klassificeras enligt bilagan till förordningen (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd med SNI-kod 90.001-1, prövningsnivå B, 
avloppsanläggning som är dimensionerad för mer än 2 000 personekvivalenter. 
 
Efter ändringen har villkor 12 B ha följande lydelse: 
12 B. Förtjockat slam skall transporteras till för ändamålet godkänd anläggning. 
 
Verkställighetsförordnande 
Länsstyrelsen förordnar med stöd av 22 kap. 28 § första stycket jämfört med 
19 kap. 5 § första stycket 11 MB att det sålunda ändrade villkoret får tas i anspråk 
även om beslutet inte har vunnit laga kraft. 
 
 
REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET 
 
Tidigare beslut 
Länsstyrelsen lämnade i beslut den 3 juli 1992 (dnr. 246-955-92) Enköpings 
kommun tillstånd enligt miljöskyddslagen (1969:387) till utsläpp av behandlat 
avloppsvatten till dikessystem som mynnar ut i Ekolsundsviken i Mälaren från 
reningsanläggningen för Grillby och Skolsta samhällen motsvarande högst 
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2 400 personekvivalenter (pe). Reningsanläggningen är belägen på fastigheten 
Grillby 73:39. Som villkor 12 B till ovannämnda beslut föreskrevs att förtjockat 
slam skall transporteras till Enköpings avloppsreningsverk för stabilisering och 
avvattning. 
 
Ärendets handläggning 
Tekniska nämnden i Enköpings kommun, nedan kallad kommunen, inkom 
den 8 mars 2006 med ansökan om att upphäva villkor 12 B i gällande tillstånd för 
Grillby avloppsreningsverk. 
 
Ansökan kungjordes den 7 juli 2006 i Upsala Nya Tidning och Enköpingsposten. 
 
Länsstyrelsen remitterade den 4 juli 2006 ärendet till Miljö- och 
byggnadsnämnden i Enköpings kommun för yttrande. 
 
Yttrande inkom från Miljö- och byggnadsnämnden. 
 
Kommunen har fått ta del av vad som anförts i yttrandet och beretts tillfälle att 
bemöta vad som anförts. Kommunen har hört av sig och meddelat att de inget 
ytterligare har att anföra i ärendet. 
 
 
ANSÖKAN MED ÅTAGANDEN OCH YRKANDE 
 
Kommunen ansöker om att upphäva villkor 12 B i av Länsstyrelsen meddelat 
tillstånd enligt miljöskyddslagen den 3 juli 1992 (dnr. 246-955-92). Vid 
inspektion av Grillby avloppsreningsverk framkom att länsstyrelsens meddelade 
villkor 12 B i detta tillstånd är förlegat. Enligt villkoret skall förtjockat slam 
transporteras till Enköpings avloppsreningsverk för stabilisering och avvattning. 
Idag transporteras slammet till slamdammarna vid Djurby gård enligt 
länsstyrelsens beslut den 1 december 1999 (dnr. 2420-4375-99). I tillståndet står 
det: ” I anläggningen avses det lagras cirka 900 kubikmeter avloppsslam från 
kransverket i Grillby” (s.3). Vidare på sidan 4 står det: ”transporter av slam från 
enbart kransverket i Grillby till anläggningen kommer att ske 1-2 gånger i 
månaden.” När dessa villkor beslutades upphävdes aldrig villkor 12 B i tillståndet 
den 3 juli 1992 (dnr. 246-955-92) gällande Grillby avloppsreningsverk. 
Kommunen föreslår att detta villkor upphävs. 
 
YTTRANDE 
 
Miljö- och byggnadsnämnden har yttrat sig och anfört följande. Av länsstyrelsens 
beslut 1 december 1999 (dnr. 2420-4375-99) för mellanlagring av slam vid Djurby 
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gård framgår, att avloppsslam från Grillby avloppsreningsverk avses att 
transporteras och mellanlagras vid anläggningen. I enlighet med detta bör villkor 
12 B i länsstyrelsens beslut 3 juli 1992 (dnr. 246-955-92) angående Grillby 
avloppsreningsverk ändras. Villkoret bör ändras på ett sådant sätt att det ger 
Tekniska nämnden möjlighet att även transportera slammet till andra för 
verksamheten godkända anläggningar. 
 
 
KOMMUNENS BEMÖTANDE 
 
Kommunen har inga invändningar mot Miljö- och byggnadsnämndens yttrande. 
 
 
LÄNSSTYRELSENS BEDÖMNING  
 
Miljöbalkens mål och de allmänna hänsynsreglerna 
Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skall utföra de 
skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som 
behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden 
medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller i miljön. I samma syfte 
skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. Dessa 
försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller 
åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön 
(2 kap. 3 § MB). 
 
Skada på människors hälsa omfattar såväl fysisk som psykisk skada. Olägenhet för 
människors hälsa definieras som en störning som enligt medicinsk eller hygienisk 
bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig. 
 
Kraven på hänsyn gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla 
dem. Vid denna bedömning skall särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och 
andra försiktighetsmått jämfört med kostnader för sådana åtgärder 
(2 kap. 7 § MB). 
 
Motivering av villkor 
Efter ansökan av tillståndshavaren får enligt 24 kap. 8 § MB tillstånds-
myndigheten upphäva eller ändra andra bestämmelser och villkor i en tillstånds-
dom eller tillståndsbeslut än som avser storleken av ersättningens belopp. 
Villkoret får dock upphävas eller mildras endast om det är uppenbart att villkoret 
inte längre behövs eller är strängare än nödvändigt eller om ändringen påkallas av 
omständigheter som inte förutsågs när tillståndet meddelades. 
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Länsstyrelsen finner att Enköpings kommun visat att den nuvarande lydelsen av 
villkor 12 B inte längre behövs. Villkoret bör dock inte upphävas i sin helhet utan 
i enlighet med Miljö- och byggnadsnämndens yttrande ändras till att begränsa 
kommunens möjlighet att transportera slammet till för ändamålet godkänd 
anläggning. 
 
Hur man överklagar 
Detta beslut kan överklagas till Stockholms tingsrätt, miljödomstolen, se bilaga 1. 
 
Beslut om kungörelsedelgivning 
Se bilaga 2. 
 
Beslut i ärendet har fattats av miljöprövningsdelegationen. I beslutet har deltagits 
länsassessor Roger Gustafsson, ordförande, och miljöskyddshandläggare Ing-
Marie Askaner, miljösakkunnig. Ärendet har föredragits av miljöskydds-
handläggare Cajsa Hellstedt, miljöenheten. 
 
 
 
 
Roger Gustafsson  Ing-Marie Askaner 
 
 
 
BILAGA 
1. Hur man överklagar 
2. Beslut om kungörelsedelgivning 
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