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Uppsala kommun
Va- och avfallskontoret
753 75 UPPSALA

Miljöprövningsdelegationen
(MPD)

Tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken (MB) till utsläpp av avloppsvatten från Björklinge m.fl. tätorter till Björklingeån efter rening
i Björklinge avloppsreningsverk i Uppsala kommun
BESLUT
Tillstånd
Länsstyrelsen i Uppsala län, miljöprövningsdelegationen (MPD), meddelar
Uppsala kommun (org.nr. 212000-3005) tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken (MB)
till utsläpp av avloppsvatten från Björklinge m.fl. tätorter till Björklingeån efter
rening i Björklinge avloppsreningsverk på fastigheten Björklinge-Nyby 10:17 i
Uppsala kommun. Belastningen på reningsverket får uppgå till högst
5 500 personekvivalenter (pe) med avseende på BOD7, varvid en pe beräknas som
70 g BOD7 per dygn.
Verksamheten klassas enligt bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd med SNI-kod 90.001-1, prövningsnivå B.
Tillståndet gäller tillsvidare.
Miljökonsekvensbeskrivning
Länsstyrelsen godkänner med stöd av 6 kap. 9 § MB miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet.
Villkor för verksamheten
1. Om inte annat följer av övriga villkor skall verksamheten bedrivas
huvudsakligen i enlighet med vad Uppsala kommun angivit i ansökan eller i
övrigt åtagit sig i ärendet. Sådana mindre ändringar av verksamheten som
avses i 5 § tredje stycket förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd skall anmälas på det sätt som anges i 22 § samma förordning till
tillsynsmyndigheten.
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2.

Resthalt av fosfor analyserat som totalhalt i utgående avloppsvatten från
avloppsreningsverket får som riktvärde* inte överstiga 0,3 mg/l, beräknat som
kvartalsmedelvärde. I riktvärdet skall totalfosforhalten i bräddat avloppsvatten
vid avloppsreningsverket inräknas i riktvärdet.

3.

Mängden totalfosfor i det sammanlagda utsläppet av spillvatten, dvs. summan
av renat vatten från reningsverket samt bräddvatten från verket och bräddvatten från ledningsnät för spillvatten, får som riktvärde* uppgå till högst
150 kg totalfosfor per kalenderår.

4.

Resthalten av organiskt material analyserat som BOD7 i utgående
avloppsvatten får som riktvärde* inte överstiga 10 mg/l beräknat som
kvartalsmedelvärde. I riktvärdet skall halten BOD7 i bräddat avloppsvatten
vid avloppsreningsverket inräknas i riktvärdet.

5.

Industriellt avloppsvatten samt avloppsvatten från övriga anslutna verksamheter får inte tillföras anläggningen i sådan mängd eller vara av sådan
beskaffenhet att anläggningens funktion nedsätts eller olägenheter uppkommer för avloppsslammet, recipienten eller omgivningen i övrigt.

6.

Införande av nya processkemikalier samt ändring av sådana kemikalier får
endast ske efter medgivande av tillsynsmyndigheten.

7.

Avloppsledningsnätet skall fortlöpande ses över och åtgärdas i syfte att dels
begränsa tillflödet av regn-, grund- och dräneringsvatten till avloppsreningsverket och dels förhindra utsläpp av obehandlat eller otillräckligt renat
avloppsvatten.

8.

Det skall finnas en åtgärdsplan för ledningsnätet. Utförda åtgärder och deras
effekter avseende bräddning och tillskottsvatten samt planerade åtgärder för
nästa verksamhetsår skall redovisas i den årliga miljörapporten.

9.

Hantering av grovrens och slam vid avloppsreningsverket skall ske på ett
sådant sätt att olägenheter inte uppkommer i omgivningen. Uppstår problem
med lukt eller annan störning från verksamheten skall åtgärder omedelbart
vidtas i samråd med tillsynsmyndigheten för att avhjälpa problemen.
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10. Buller från anläggningen inklusive transporter inom verksamhetsområdet
skall begränsas så att inte högre ekvivalent ljudnivå uppkommer som
riktvärde* utomhus vid närmaste bostäder än:
50 dB(A) dagtid (kl. 07-18),
45 dB(A) lördagar, sön- och helgdagar dagtid (kl. 07-18),
45 dB(A) samtliga dagar kvällstid (kl. 18-22) och
40 dB(A) samtliga dagar nattetid (kl. 22-07).
För återkommande impulsljud eller hörbara tonkomponenter skall den
ekvivalenta ljudnivån sänkas motsvarande 5dB(A)-enheter jämfört med vad
som anges inom ovanstående intervall. Den momentana ljudnivån får nattetid,
som riktvärde* vid bostäder, inte överstiga 55 dB(A).
11. Kemiska produkter och farligt avfall skall lagras på tät, invallad yta under tak.
Invallningen skall rymma en volym som motsvarar den största behållarens
volym plus minst 10 % av summan av övriga behållares volym.
12. Vid haveri, omfattande ombyggnads- eller underhållsarbeten som medför att
hela eller delar av anläggningen tas ur drift skall åtgärder vidtas för att
motverka vattenförorening eller andra olägenheter för omgivningen. Samråd
skall ske med tillsynsmyndigheten. Tillsynsmyndigheten får medge att
utsläppsvillkor tillfälligtvis överskrids.
13. Senast den 30 juni 2010 skall en periodisk undersökning av avloppsreningsverket genomföras.
* Med riktvärde avses ett värde som om det överskrids medför skyldighet för tillståndshavaren att vidta sådana åtgärder att värdet kan hållas.

Igångsättningstid
Fråga är om pågående verksamhet varför förordnande om igångsättningstid enligt
22 kap. 25 § MB inte är relevant.
Verkställighetsförordnande
Länsstyrelsen förordnar med stöd av 22 kap. 28 § första stycket MB att tillståndet
får tas i anspråk även om beslutet inte har vunnit laga kraft.
Återkallelse av tidigare beslut
Länsstyrelsen återkallar med stöd av 24 kap. 3 § första stycket 6. MB Naturvårdsverkets beslut dels den 11 december 1969, dels den 1 augusti 1980 och dels
den 5 februari 1981 om medgivande enligt 10 § andra stycket miljöskyddslagen
(1969:387) avseende utsläpp av avloppsvatten från Björklinge samhälle till
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Björklingeån i Uppsala kommun och om ändring av villkor 6 i dispensbesluten om
tidpunkt för inlämning av åtgärdsplan för översyn av avloppsledningsnätet m.m.
Särskilda upplysningar
Detta tillstånd befriar inte Uppsala kommun från skyldigheten att iaktta vad som
gäller enligt andra bestämmelser för den anläggning eller verksamhet som
tillståndet avser.
Uppsala kommun skall vidare fortlöpande planera och kontrollera verksamheten
för att motverka och förebygga olägenheter för människors hälsa och miljön
(26 kap. 19 § MB) samt i övrigt iaktta vad som sägs i förordningen (1998:901) om
verksamhetsutövarens egenkontroll. Varje år före utgången av den 31 mars skall
miljörapporten inges till tillsynsmyndigheten (26 kap. 20 § MB). Miljörapporten
skall utformas i enlighet med Naturvårdsverkets föreskrift NFS 2006:9 om
miljörapporter för tillståndspliktiga verksamheter.
Enligt 2 kap. MB gäller vissa allmänna hänsynsregler som skall iakttas. Särskilt
erinras om 2 kap. 4 § vari föreskrivs om skyldigheten att undvika sådana kemiska
produkter som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller miljö om de
kan ersättas med sådana produkter som kan antas vara mindre farliga.
Ändring av verksamheten kan kräva nytt tillstånd eller anmälan i enlighet med
bestämmelserna i 5 och 21 §§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd. Bedrivs miljöfarlig verksamhet av annan än den som meddelats
tillståndet, skall den nye verksamhetsutövaren enligt 32 § samma förordning
snarast möjligt upplysa tillsynsmyndigheten om det ändrade förhållandet.
Avgift för prövning och tillsyn av miljöfarlig verksamhet skall enligt 2 kap. 1 §
förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt MB betalas av
den som bedriver miljöfarlig verksamhet som anges med beteckningen A eller B i
bilagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Om verksamheten i sin helhet eller någon del av denna upphör skall detta i god tid
före nedläggning anmälas till tillsynsmyndigheten. Uppsala kommun ansvarar för
att undersöka om mark- och vattenområden, byggnader och anläggningar är så
förorenade att de kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller
miljön och i så fall även ansvara för att efterbehandling sker (10 kap. MB).
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REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET
Tidigare beslut
Naturvårdsverket lämnade den 11 december 1969 medgivande enligt 10 § andra
stycket miljöskyddslagen (1969:387) vad avser utsläpp av avloppsvatten från
Björklinge samhälle till Björklingeån i Uppsala kommun. Beslutet innebar att
dispens medgavs från kravet att söka tillstånd för verksamheten enligt miljöskyddslagen. Den 1 augusti 1980 (dnr 3/37) medgav Naturvårdsverket, med
hänvisning till samma lagrum, ökat utsläpp av avloppsvatten. Naturvårdsverket
beslutade vidare den 5 februari 1981 att ändra villkor 6 i dispensbeslutet rörande
tidpunkten då förslag till åtgärdsplan för ledningsnätet skulle redovisas.
Ansökan med åtaganden och yrkanden
Uppsala kommun, nedan kallad Kommunen, yrkar om tillstånd enligt 9 kap. MB
för fortsatt utsläpp av det renade avloppsvattnet från tätbebyggelsen i Björklinge
m.fl. samhällen, i befintlig utsläppspunkt till Björklingeån i Uppsala kommun.
Ansökan avser en maximal anslutning av 5 500 personekvivalent (pe), beräknat
utifrån inkommande BOD7 belastning och definitionen 70 g BOD7 per
personekvivalent och dygn.
Recipient för det behandlade avloppsvattnet blir densamma som idag, dvs.
Björklingeån. Kommunen åtar sig att göra en studie över nitrithalten nedströms
utsläppspunkten som ett led i öka kunskapen om förhållandena i olika delar av
vattendistriktet för Norra Östersjön.
Kommun yrkar för Björklinge avloppsreningsverk om följande villkor:
l. Om inte annat följer av övriga villkor skall verksamheten bedrivas
huvudsakligen i enlighet med vad som angivits i ansökan eller i övrigt åtagit sig i
ärendet. Mindre ändringar skall anmälas till tillsynsmyndigheten.
2. Resthalten av totalfosfor i det behandlade avloppsvattnet skall begränsas till
0,3 mg totalfosfor per liter, räknat som årsmedelvärde och riktvärde*. Halten
totalfosfor i bräddat avloppsvatten vid reningsverket skall inräknas i riktvärdet.
3. Mängden totalfosfor i det sammanlagda utsläppet av spillvatten från
reningsverket och ledningsnätet får som riktvärde* uppgå till högst
0,2 ton/kalenderår.
4. Resthalten av organiskt material (BOD7) i det behandlade avloppsvattnet skall
begränsas till 10 mg/l, räknat som årsmedelvärde och riktvärde*. Halten BOD7 i
bräddat vatten vid avloppsreningsverket skall inräknas i riktvärdet.
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5. Industriellt avloppsvatten och avloppsvatten från andra anslutna verksamheter
får inte tillföras anläggningen i sådan mängd eller av sådan beskaffenhet att
anläggningens funktion nedsätts eller att särskilda olägenheter uppkommer för
avloppsslammet, recipienten eller omgivningen i övrigt.
6. Byte eller införande av nya processkemikalier skall anmälas till tillsynsmyndigheten.
7. Avloppsledningsnätet ska fortlöpande ses över och underhållas i syfte att
begränsa tillflödet av dag- och dräneringsvatten till reningsverket och minimera
utsläppet av obehandlat eller otillräckligt renat avloppsvatten. Utförda och
planerade åtgärder på ledningsnätet skall rapporteras till tillsynsmyndigheten i
samband med miljörapporteringen.
8. Hanteringen av grovrens, sand och slam vid avloppsreningsverket skall ske på
sådant sätt att olägenheter inte uppkommer i omgivningen.
9. Kemiska produkter och farligt avfall skall lagras på tät, invallad yta under tak.
Invallningen skall med god marginal rymma den största behållarens volym.
* Med riktvärde avses ett värde som om det överskrids mer än tillfälligt ska
föranleda att åtgärder vidtas för att förhindra att överskridandet upprepas.
Samråd
Tidigt samråd med Länsstyrelsen och enskilda särskilt berörda, enligt 6 kap. 4 §
MB, hölls den 22 mars 2005 i va-och avfallskontorets lokaler på Kungsängsvägen
27 i Uppsala. Deltagarna i samrådet var representanter från miljökontoret och vaoch avfallskontoret i Uppsala kommun samt Länsstyrelsen. Enskilda berörda har
genom utskick (den 11 mars 2005) direkt till hemadress informerats och därmed
givits möjlighet att inkomma med synpunkter om aviserad tillståndsansökan.
Länsstyrelsen beslutade den 1 juni 2005 (dnr. 551-13231-05) att den planerade
verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Ett utökat samråd
genomfördes den 2 juni 2005 i Björklinge församlingshem. Befarade miljörisker
som framkom på mötet var bland annat artfattigdom på fiskar beroende på
vandringshinder eller dålig vattenkvalitet.
Ärendets handläggning
Tillståndsansökan enligt 9 kap miljöbalken inkom den 20 december 2005. En
miljökonsekvensbeskrivning var bifogad ansökan. Länsstyrelsen begärde
kompletteringar av miljökonsekvensbeskrivningen och begärda kompletteringar
kom in den 30 juni 2006. Ansökan och miljökonsekvensbeskrivning kungjordes i
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Uppsala Nya tidning den 9 augusti 2006. Ansökan remitterades för yttrande till
Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Fyrisåns vattenförbund och Fiskeriverket.
Yttranden har inkommit. Kommunen har fått del av yttrandena och har bemött vad
som anförts.
Kommunen har fått del av Länsstyrelsens förslag till beslut i ärendet och beretts
tillfälle att bemöta vad som anförts. Kommunen har kommit in med yttrande.

SÖKANDENS BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN
Av ansökningshandlingarna och vad Kommunen i övrigt angett framgår bland
annat följande:
Avloppsreningsverket, som behandlar avloppsvatten från Björklinge, Läby och
Skuttunge tätorter, är beläget nära Björklingeån sydväst om tätorten. Anordningar
för avloppsrening har funnits på platsen åtminstone sedan 1950-talet. Det första
reningsverket med biologisk rening uppfördes år 1957. Reningsverket byggdes ut
år 1969 och kemisk rening tillkom år 1970. Det nuvarande reningsverket, som
behandlar avloppsvattnet med mekanisk, biologisk och kemisk rening, togs i drift
år 1981. Reningsverket är dimensionerat för att behandla avloppsvatten från
motsvarande 5 500 personekvivalenter. I slutet av år 2004 beräknades
3 510 personer vara anslutna till reningsverket. Belastningen på verket ökade med
några hundra personer när vatten- och avloppsledningarna till och från Skuttunge
och Läby byggdes under mitten av 1990-talet till följd av lokala vattenkvalitetsproblem.
I Björklinge finns också sågverk, bensinstationer, lastbilstvätt, bilverkstad,
färghandel, antikhandel, restauranger, tandläkarpraktik, distriktsköterskemottagning, förskolor, grundskolor, och servicehus. I Skuttunge finns ett bageri
och i Läby finns ett byggvaruhus och en bilverkstad. Från dessa verksamheter
avleds avloppsvattnet till kommunens ledningsnät.
Befintliga industrier bedöms inte utöka sin verksamhet inom överskådlig framtid.
Externt slam tillförs verket via utjämning i en befintlig bassängvolym. Mängden
blir i ungefär samma storleksordning som idag, dvs. cirka l 000 m3 per år.
Verket är dimensionerat enligt följande:
5 500 pe (där 1 pe motsvarar 70 g BOD7/pe och dygn).
Dimensionerande flöde, 172 m3 /h.
BOD7-belastning, 473 kg/d.
Fosforbelastning, 19,3 kg/d.
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Avloppsreningsverket och spillvattenpumpstationer är övervakade via ett
datoriserat övervakningssystem. Bräddningar från pumpstationer är övervakade
med larm för hög nivå, larm går till jourhavande maskinist innan bräddning sker.
Provtagning av inkommande avloppsvatten sker vid sandfånget och provtagning
av utgående renat avloppsvatten sker i utloppskanalen. Provtagarna är av typen
vakuumprovtagare och är flödesstyrda.
Processmässigt och maskintekniskt har anläggningen successivt förbättrats.
Förutsättningarna är goda för att reningsverket även i fortsättningen skall kunna
klara högt ställda krav på rening.
Ledningsnätet
Avloppsledningsnätet är helt uppbyggt enligt duplikatsystemet, vilket innebär att
dag- och spillvatten leds i separata ledningar. Sammanlagt finns 27 km spill- och
12 km dagvattenledningar. Till spillvattennätet hör tio avloppspumpstationer,
varav sju pumpstationer i Björklinge, två i Läby och en i Skuttunge. Sju pumpstationer är försedda med nödutlopp och högnivålarm samt är anslutna till ett
driftövervakningssystem. De flesta är försedda med utrustning för bräddflödesmätning. Vid Skuttunge och Läby pumpstationer finns bassänger för uppsamling
av bräddat vatten. Tre mindre pumpstationer, som betjänar en eller två fastigheter,
saknar bräddavlopp. Avloppspumpstationerna är i allmänhet överbyggda och
försedda med två avloppspumpar. Vid en förtätning av samhället kommer i
huvudsak befintliga ledningar att användas. Vid en större utbyggnad av Björklinge
enligt alternativen i föreslagen ÖP kommer nya ledningar att anläggas i
tillkommande områden, varifrån överledning sker till befintligt nät. Det allmänna
nätet för vatten och avlopp i Uppsala kommun förvaltas som en sammanhållen
anläggning. Alla ledningar inom verksamhetsområdet finns inmätta och uppritade
på relationsritningar. Uppgifter om ledningsnäten i Uppsala, Storvreta, Vattholma,
Björklinge, Läby, Bälinge och Almunge finns inlagda i databas och i kommunens
GIS-system. Årligen inspekteras 20 000 meter ledning. Under år 2004 gjordes
reinvesteringar i kommunens ledningsnät på sammanlagt 24 miljoner kronor,
varav 16 miljoner användes för omläggning och renovering av spill och
dagvattenledningar. Mängden ovidkommande vatten i de delar som omfattas av
ansökan är förhållandevis liten. Bräddningsfrekvensen är låg. Avloppsvattenmängden kommer att öka, när belastningen på reningsverket ökar. Ökningen
kommer att bli förhållandevis mindre än befolkningstillväxten, då tillkommande
ledningar är tätare än befintliga ledningar.
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Avloppsvattenbehandling
Anläggningen har mekanisk, biologisk och kemisk rening samt slambehandling i
form av förtjockning och avvattning. Inloppspumpstationen är försedd med fyra
pumpar. Vid ombyggnad av inloppspumpstationen år 2004 ersattes de
ursprungliga avloppspumparna med varvtalsstyrda pumpar för att få ett jämnare
flöde genom reningsverket. Pumpstationen är försedd med ett nödavlopp, som
mynnar vid Björklingeån, strax norr om utloppsledningen för de renade avloppsvattnet. Avloppsvattnet leds genom ett silgaller med en spaltvidd av 3 mm. Vid
hög nivå i inloppskanalen rinner en delström över till parallell inloppsränna med
ett rensgaller med 15 mm spaltvidd. Renset förs i båda fallen med hjälp av
transportskruv till övertäckt container. Det mekaniskt renade avloppsvattnet leds
vidare till ett luftat sandfång, där sand och kaffesump avskiljs. Sand/kaffesump tas
bort och förs till samma container som renset. Vattnet från sandfånget leds in i
försedimenteringensbassängens centrum. Sedimenterat slam skrapas med skrapa
till slamficka. Det renade vattnet avleds till biosteget. Den biologiska reningen
sker i en biobädd med fyllnadsmaterial av plast. Vattnet pumpas upp på bädden
och fördelas över bädden med hjälp av fasta spridare. Efter biobädden leds vattnet
vidare till det kemiska behandlingssteget via mätränna för flödesmätning.
Järnklorid tillsätts för att få en utfällning av fosfor och partiklar. Vattnet leds efter
kemikalieinblandning vidare till två flockningsbassänger i serie. Under långsam
omrörning bildas flockar som tillsammans med slam från biobädden i de
efterföljande två slutsedimenteringsbassängerna. Sedimenterat slam skrapas till en
slamficka. Det renade vattnet leds via skibordsrännor och en utloppskanal med
självfall till Björklingeån.
Slambehandling
Primärslam samt bio- och kemslam från sedimenteringsbassängerna samlas upp
med slamskrapor och förs till en förtjockare. Det förtjockade slammet pumpas till
ett slamlager och därifrån till slamavvattningen. En polyelektrolyt och en
skumdämpare tillsätts och slammet avvattnas i en centrifug. Rejektvatten från
avvattningen och dekanteringsvatten från förtjockaren leds tillbaka till
pumpstationen för inkommande vatten. Avvattnat slam förvaras inomhus i en
övertäckt container i avvaktan på borttransport. Flytslam från sedimenteringsbassängerna pumpas via avdragsrännorna i förtjockaren till inloppspumpstationen.
Avfall
Torrsubstanshalten i det avvattnade slammet är normalt cirka 30 %. Slammet
innehåller ungefär 30 kg fosfor, 40 kg kväve och 1 kg kalium per ton torrt slam,
vilket är bakgrunden till att slammet tidigare använts som gödnings- och
jordförbättringsmedel inom jordbruket. Innehållet av metaller och organiska
ämnen är lägre än de gräns- och riktvärden som tillämpas vid användning av
avloppsslam inom jordbruket. Lantmännens riksförbunds rekommendation från år
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1999 att avloppsslam inte skall användas i jordbruket har gjort att slammet inte
använts som gödnings- och jordförbättringsmedel sedan dess. Slammet mellanlagras på slamtorkbädd vid Kungsängsverket i Uppsala. Slam transporteras till
Econovas anläggning i Norrköping för kompostering och användning som
täckmaterial, vilket på kort sikt också blir det normala användningssättet för
slammet. Kommunens långsiktiga målsättning är att näringsämnena i slammet
skall tas tillvara på ett bättre sätt.
Gallerrens avvattnas i en renspress innan det samlas upp i en container
tillsammans med sediment från sandfånget och transporteras till Hovgårdens
avfallsanläggning för deponering. Små mängder kasserade lysrör, batterier,
färgrester, spillolja m m från egen verksamhet förvaras vid reningsverket och
hämtas, vid behov, av kommunens renhållningsorganistion för farligt avfall.
Kemiska produkter
Järnklorid används för utfällning av fosfor ur avloppsvattnet. Järnkloriden har
produktnamnet PIX-111 och tillverkas av Kemira. Innehållet av ovidkommande
ämnen är förhållandevis låg. Leveranserna sker med tankbil. Järnkloriden lagras i
två tankar på vardera 10 m3 placerade i källaren. Tankarna är invallade och
försedda med nivågivare samt glasrör för nivåkontroll. Tillsatsen styrs av flödet
genom reningsverket. Årligen används ca 60 ton.
Flockningskemikalier används vid avvattningen av slammet för att underlätta
separationen mellan slam och vatten. Polyelektrolyten levereras som pulver i
säckar om 25 kg och töms vid behov i ett blandningskärl med hjälp av en
suganordning. Skumdämpare har doserats för att minska skumningen vid
avvattningen. Förbrukningen av polymer och skumdämpare uppgår till 0,5 ton
respektive 80 liter per år.
Kalciumnitrat, vars produktnamn är Nutrox, doseras i avloppspumpstationerna i
Skuttunge och Läby under sommarhalvåret för att motverka bildning av svavelväte i tryckavloppsledningarna till Björklinge. Varje år tillsätts totalt 500 liter på
ledningsnätet. Mindre mängder oljor, fett och rengöringsmedel används därutöver.
Transporter
Transporterna till och från reningsverket utgörs framförallt av persontransporter i
bil. Reningsverket är navet i driftområdet. Övriga avloppsanläggningar i området
kan kontrolleras med hjälp av driftövervakningssystemet. Administration och
överföring av olika uppgifter från driften av anläggningarna till olika databaser
görs här. Vid reningsverket finns också personalutrymmen. Reningsverket är
bemannat under dagtid på vardagar. Transporter med lastbil sker i samband med
tömning av containrar för uppsamling av avloppsslam och sand/rens, leverans av
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järnklorid och paketdistribution. Sammanlagt beräknas antalet fordonsrörelser
uppgå till 30-40 per vecka, varav några med lastbil. Antalet transporter kommer
att öka marginellt vid en belastning på reningsverket som motsvarar sökt
verksamhet.
Energi
Elektricitet används för drift av reningsverket och uppvärmning av byggnaderna
på området. Elförbrukningen uppgick till 397 MWh under år 2004, vilket är en
minskning med 10 % i jämförelse med åtgången de senaste åren. Flytten av
elpannan från slamlagerbyggnaden till reningsverket hösten 2003 har minskat
energiförlusten i ledningarna, vilket bidragit till minskningen. Hushållning med el
för uppvärmning av reningsverket sker genom att den uppvärmda luften från
bassänghallarna förvärmer luften som tas i reningsverket i luft/luftvärmeväxlare.
Temperaturen i bassänghallen hålls kring 13-15° C vintertid. En luftvärmepump
används för uppvärmning och kylning i kontorsdelen i reningsverket. Energiförbrukningen för driften av reningsverket kan förväntas bli högre när
belastningen på reningsverket ökar genom att mer energi åtgår för drift av
avlopps- och slampumpar. Sammantaget kommer elförbrukningen att öka
förhållandevis mindre än anslutningen, då driften av biobädden och
uppvärmningen av byggnaderna på området inte påverkas av ökad anslutning. Vid
oförändrad reningsteknik kommer energiförbrukningen per ansluten person därför
att minska med ökad belastning. Förbättringsåtgärder avseende reningsanläggningens funktion och utveckling görs fortlöpande. Avloppsreningsverket
har och kommer fortsatt att förbättras
Utsläpp till luft
Utsläppen till luft från reningsverket är varken vid nuvarande eller vid planerad
verksamhet av någon nämnvärd omfattning. Uppvärmningen av byggnaderna på
området sker med elektricitet. Transportbehovet ökar något, vilket också gör att
emissionerna blir större. Luktstörningar i utomhusmiljön bedöms inte förekomma
varken vid nuvarande eller utökad verksamhet, möjligen med undantag för
transporter av slam och rens som görs någon gång per vecka.
Buller
Reningsanläggningen är överbyggd och verksamheten i verket ger inte upphov till
störande buller i närområdet vid nuvarande eller planerad verksamhet.
Haverier och olyckor
Ett haveri eller olycka i reningsverket eller på ledningsnätet kan få större
konsekvenser för miljön när belastningen på reningsverket ökar. Sammantaget
bedöms risken för utsläpp till Björklingeån av obehandlat eller ofullständigt
behandlat avloppsvatten från reningsverket vara liten. Nödutsläpp från
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ledningsnätet kan uppstå i samband med omfattande och långvariga strömavbrott.
Bräddning från reningsverk och ledningsnät kan inträffa vid åskregn eller skyfall
med hög intensitet.
Förorenade områden
Försiktighetsåtgärder i form av invallning av tankar för järnklorid och tråg för
uppsamling av spill från flytande kemiska produkter finns i reningsverket. Marken
vid reningsverket har inte förorenats. Verksamheten vid sökt omfattning bedöms
inte ge upphov till förorening av mark.
Hälsa
Huvudsyftet med reningsverket är att förbättra människors hälsa och miljö genom
att på ett så säkert sätt som möjligt avleda och behandla spillvattnet från
samhället. Anläggningen är positiv från hälsosynpunkt både vid nuvarande och
planerad verksamhet.
Vattenrecipient
Avloppsvattenmängden från reningsverket har under de senaste åren i genomsnitt
varit 980 m3/d, vilket motsvarar ett medelflöde under dygnet av 0,011 m3/s. Vid
sökt verksamhet antas medelflödet att öka till 0,017 m3/s. Medelvattenföring i
Björklingeån har beräknats till 1,2 m3/s, vilket gör att utspädningen är god. Vid
medellågvattenföring, som beräknats till 0,1 m3/s vid utsläppspunkten, kommer
andelen avloppsvatten att öka från 10 till 15 %. Oftast sammanfaller låg
vattenföring i ån och minskat flöde av ovidkommande vatten till reningsverket,
varför andelen avloppsvatten i ån i praktiken blir mindre. Det årslägsta flödet
genom reningsverket, som oftast uppmätts under sommaren, utgör cirka 70 % av
medelflödet under året. På motsvarande sätt är vattenföringen i ån betydande, när
flödet genom reningsverket är högt till följd av nederbörd eller snösmältning.
Medelhögvattenföring i ån är 8,7 m3/s och medelflödet vid årshögsta avloppsmängd genom reningsverket är cirka 0,03 m3/s. Andelen avloppsvatten vid hög
vattenföring i ån kommer att vara liten även vid utökad verksamhet. Mängden
fosfor i ån varierar en hel del från år till år, medan utsläppt mängd från
reningsverket är ungefär den samma. Utsläppet från Björklinge reningsverk har
under de senaste åren utgjort 3-4 % av mängden fosfor vid Rosta, Björklingeån.
Andelen kan komma att öka när belastningen på reningsverket blir större. Vid ett
utsläpp av fosfor som motsvarar beräknad mängd vid föreslaget reningsvillkor och
i övrigt oförändrade förhållanden kommer den arealspecifika förlusten av fosfor
att öka från 0,075 kg/ha och år till knappt 0,08 kg/ha och år. Tillståndet i
Björklingeån vad gäller fosfor bedöms oförändrat att kunna klassas som ”låg
förlust”. Utsläppt mängd kväve från Björklinge reningsverk och mängden kväve,
som uppmätts vid Rosta under åren 1991-2003 visar på stora variationer i
ämnestransporten av kväve mellan åren. Utsläppt mängd kväve från reningsverket
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har minskat under perioden. Kvävemängden från reningsverket har under de
senaste åren utgjort 8-10 % av transporterad mängd vid Rosta. Verkets andel av
kvävetransporten i ån kommer att bli högre vid ökad belastning. Utsläppt mängd
kväve som varit 7 ton under senare år, beräknas öka till 10-15 ton vid utökad
verksamhet. Den arealspecifika mängden kväve ökar från 3,6 till 3,8-4,0 kg/ha och
år. Tillståndet i Björklingeån vad gäller kväve kommer även i fortsättningen att
kunna klassas som ”måttligt hög förlust”. Vid ”hög förlust” uppgår mängden till
4,0-16 kg/ha och år. Oftast utgör utsläppet av fosfor och kväve från reningsverket
en mindre del av den mängd som transporteras i ån, men vid lågvattenföring har
bidraget större betydelse. Bidraget av fosfor från Björklingeån till Fyrisån och
Ekoln är litet i förhållande till övriga delströmmar. I förhållande till mängden
fosfor vid Flottsund, som ligger vid mynningen till Ekoln, har Björklingeån svarat
för 5-6 %. Detta innebär att utsläppt mängd fosfor från Björklinge reningsverk
utgör 0,2 % av mängden fosfor som tillförs Ekoln med vattnet från Fyrisån. På
motsvarande sätt har kvävetransporten vid Rosta utgjort 8-9 % av mängden kväve
vid Flottsund i Fyrisån under de senaste åren. Björklinge reningsverk svarar för
0,7 % av mängden kväve vid Flottsund. Detta under förutsättning att inget kväve
från reningsverket tas upp i växtlighet, fastläggs eller identifieras på sträckan
mellan utsläppspunkten och Flottsund. Reningsverkets andel av den totala
tillförseln av fosfor och kväve till Ekoln är ännu mindre, då betydande mängder
också kommer via Örsundaån, Sävaån, Hågaån och andra tillflöden.
Utsläppt mängd fosfor och kväve från reningsverket i Björklinge kommer även
vid ökad belastning på reningsverket att utgöra en liten del av den mängd närsalter
som årligen transporteras i Björklingeån.
Kväveföreningarna är också intressanta vad gäller påverkan på fisk. Nitrithalten
vid utsläppspunkten kan ibland överstiga riktvärdet för ”andra fiskvatten”, som
gäller i Mälaren, enligt miljökvalitetsnormerna för fisk- och musselvatten. Så vitt
känt, har ingen fiskdöd till följd av hög nitrithalt inträffat i ån. I vissa sammanhang framförda metoder för minskning av nitrithalt som luftnings- och
fördröjningsdammar bedöms inte vara någon acceptabel teknik, då nitrithalten
snarare kan komma att öka på grund av ofullständig nitrifiering av ammoniumkvävet i avloppsvattnet. Tillgången på vatten för att genom utspädning minska
nitrithalten i det renade avloppsvattnet saknas i reningsverkets närhet. En total
avlastning av Björklingeån genom överledning av avloppsvattnet till Uppsala
avloppsreningsverk innebär en hög kostnad, översiktligt antagen till 45 Mkr.
Nitrithalten kommer troligen att minska vid stigande belastning på reningsverket
genom att den spontana nitrifikationen minskar i omfattning och så småningom
uteblir.
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Ammoniumhalten i utgående vatten ökar istället. Vid stigande pH och
vattentemperatur ökar andelen ammoniak, vilket är giftigt för fisk och andra
organismer. Miljökvalitetsnormen för ammoniak i andra fiskvatten är 0,025 mg/l
och riktvärdet som bör eftersträvas, är 0,005 mg/l. En beräkning av ammoniakhalten utifrån provtagningarna vid Rosta åren 1997-2003 visar att vid ett tillfälle
kan riktvärdet ha överskridits. Även om utsläppet av ammonium ökar vid sökt
verksamhet, bedöms ammoniakhalten vid Rosta i allmänhet komma att vara lägre
än riktvärdet och miljökvalitetsnormen i förordningen om fisk- och musselvatten.
Halterna av syretärande ämnen är naturligt höga till följd av ursköljning av humus
från skogs- och myrmarker i avrinningsområdet. TOC- halten i åvattnet är högst i
samband med höstregn och snösmältning under vinterhalvåret. Detta gör att
transporterad mängd TOC varierar markant under året och är lägst under
sommaren och början av hösten.
Syretillståndet vid dagens förhållanden kan betecknas som ”syrerikt” eller
”måttligt” syrerikt. Syrehalten i vattnet påverkas förutom av nedbrytning av
organisk substans också av nitrifikation av ammonium och nitritkväve. Ökade
utsläpp av lättnedbrytbart organiskt material tillsammans med ökad mängd kväve
medför att syretillståndet i recipienten vid sökt verksamhet kan komma att
försämras något vid låg vattenföring sommartid i förhållande till dagens situation.
De tre överfallen vid dammarna i Björklingeån är en viktig faktor då det gäller
syresättning av åvattnet.
Tillståndet i recipienten vad gäller ljusförhållanden, där vattnet är ”betydligt
färgat” eller ”starkt färgat”, påverkas marginellt av ett utökat utsläpp från
reningsverket. Avloppsvattnet är i allmänhet mindre färgat än åvattnet. Den höga
alkaliniteten i vattenrecipienten ger en mycket god buffertkapacitet mot
försurning.
En elfiskeinventering, som utfördes år 1990 av Upplandsstiftelsen, visar att
nedströms dammen vid Nyby såg fanns lake, abborre, gädda och mört. Inga
specifikt strömlevande arter fångades. Arterna betecknades som representativa för
vattendrag i denna del av landet. Nedströms dammen vid Dragby påträffades
stensimpa, lake och gädda. Stensimpa har liksom öring ganska höga krav på rent
och syrerikt vatten.
Lokalisering, nollalternativ
Förutsättningarna att bedriva verksamheten med högt ställda krav på rening även
fortsättningsvis på befintlig plats är goda. Reningsverket har ett fritt läge i
förhållande till samhället. Transporter till och från reningsverket, som normalt går
till/från väg E4 via Nybyvägen och en mindre tillfartsväg, som till en del delas
med två andra fastigheter, kan ske utan några större störningar för samhället i
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övrigt. På reningsverkstomten finns den överbyggda reningsanläggningen, fd.
rötkammaren med slamlager, en personalbyggnad och en förrådsbyggnad.
Slamlagret är övertäckt, förutom en inspektionslucka, som är försedd med
gallerdurk. Bebyggelsen i området kring reningsverket har anpassats efter väg E4,
Björklinge kyrka, sågverksområdet och reningsverket. Av byggnaderna på
reningsverkstomten ligger slamlagret närmast bebyggelse. Avståndet till närmaste
bostadshus är 210 meter. Utsläpp av renat avloppsvatten sker till Björklingeån i
närhet av reningsverket. Ån slingrar fram genom en levande jordbruksbygd och
har få anknytningspunkter till samhällen eller enskild bebyggelse. Någon allmän
badplats finns inte. Vandringshinder för fisk finns vid Rosta kvarn i nedre delen
av ån samt Dragby och Nyby såg, varför förekommande fiskarter är anpassade till
aktuella förhållanden.
Alternativa lokaliseringar
I närområdet finns en ytterligare vattenrecipient, Långsjön. Regeringen har dock,
med stöd av miljöskyddslagen meddelat förbud mot utsläpp av avloppsvatten
utöver pågående verksamhet till Långsjön. Skälet är Långsjöns speciella
hydrologi. Tillflöde av kalkhaltigt grundvatten från Uppsalaåsen ger sjön en flora
av kransalger. Detta innebär, vid lokal rening av avloppsvatten, att Björklingeån är
den enda tänkbara recipienten i området. Utsläppen bör ske nedströms tätorten.
Om reningsverket förläggs längre söderut ökar avstånden till husen vid infartsvägen, som ligger närmast reningsverket idag. Vid en flyttning av verket i
närområdet bör verket flyttas längre söderut, för att fjärma sig ytterligare från
tätorten. Samtidigt kommer dock verket närmare andra enskilda bostadshus. Ur
recipientsynpunkt finns ingen fördel med flytt av utsläppspunkten ytterligare
söderut. En klar nackdel är att utsläppet av avloppsvattnet kommer närmare
intaget av infiltrationsvatten vid Lövstalöt. Det är svårt att hitta någon plats för
reningsverket i närområdet, som har några uppenbara fördelar ur miljösynpunkt i
jämförelse med befintliga placeringen. Kostnaden för att bygga ett nytt
reningsverk med tillhörande avloppsledningar är stor. Därtill kan eventuellt en
avloppspumpstation behövas på platsen för det befintliga reningsverket.
Alternativt kan avloppsvattnet från Björklinge pumpas till Uppsala via Lövstalöt
och Bälinge för behandling i Kungsängsverket och därefter släppas ut till Fyrisån.
Avloppsvattnet från Lövstalöt och Bälinge pumpas till Uppsala sedan ett tiotal år.
Överföringsledningens kapacitet är inte tillräcklig för att också rymma
avloppsvattnet från Björklinge, varför närmare 2 mil ledning måste dras från
Björklinge till Uppsala. Därtill behöver också konsekvensen för ledningsnätet i
Uppsala studeras närmare. Vid en överledning av avloppsvattnet till Uppsala
avlastas Björklingeån helt från utsläpp av avloppsvatten. Mängden fosfor, som så
småningom tillförs Ekoln, kommer att öka något på grund av att retentionen av
utsläppt fosfor i vattendragen mellan Björklinge och Uppsala uteblir och
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fosforavskiljningen i reningsverken är ungefär lika stor. Däremot kommer
mängden kväve som transporteras vidare mot mälaren och Östersjön att minska på
grund av att reningseffekten i Kungsängsverket är högre än i Björklinge
reningsverk. Effekten blir marginell, en minskning på några promille, av
transporterad mängd kväve vid Flottsund. Åvatten används för att förstärka
grundvattenbildning i Uppsalaåsen. Uttag sker bland annat från Björklingeån vid
Lövstalöt. Ur denna aspekt är det en fördel att överleda avloppsvattnet till
Uppsala. Viss utrustning kommer att vara kvar i området. Utrustning måste finnas
för pumpning samt dosering och lagring av medel för bekämpning av svavelväte
som bildas med i långa tryckavloppsledningar. Kostnaden för att anlägga en
ledning till Uppsala har översiktligt beräknats till 45 Mkr. Därtill kommer kostnad
för pumpstationer. Driftkostnaden för rening i Kungsängsverket är visserligen
lägre per m3 avloppsvatten än i Björklinge, men drift- och kapitaltjänstkostnaden
för överföringsledningen tillkommer. Sammantaget bedöms kostnaden för
överledning bli stor i förhållande till miljöfördelarna.
Motivering av valt alternativ
Vid en genomgång av de redovisade alternativen bedöms nollalternativet, den
befintliga lokaliseringen, vara den mest attraktiva placeringen av en anläggning
för rening av avloppsvattnet från Björklinge. Kostnaden för en överledning av
avloppsvattnet till Uppsala bedöms bli alltför hög i förhållande till miljönyttan.
Hushållning med mark, råvaror och energi
Kommunens huvudalternativ att behålla det befintliga reningsverket innebär att
ingen ny mark behöver tas i anspråk för rening av avloppsvattnet.
Hushållning med råvaror sker genom att inte använda mer kemiska produkter än
vad som krävs för att få ett tillfredsställande reningsresultat och för att behandla
och avvattna avloppsslammet. Doseringen av järnklorid styrs av flödet genom
reningsverket upp till en viss brytpunkt. Vid högre flöden doseras samma mängd
per tidsenhet, även om flödet ökar. Förbrukningen av fällnings- och flockningsmedel kommer att öka vid sökt verksamhet. Driftövervakningssystemet minimerar
antalet tillsynsbesök vid avloppspumpstationerna. Elektricitet används för drift av
reningsverket och uppvärmning av byggnaderna på området. Elförbrukningen
uppgick till 397 MWh under år 2004, vilket är en minskning med 10 % i jämförelse med åtgången de senaste åren. Flytten av elpannan från slamlagerbyggnaden till reningsverket hösten 2003 har minskat energiförlusten i
ledningarna, vilket bidragit till minskningen. Hushållning med el för uppvärmning
av reningsverket sker genom att den uppvärmda luften från bassänghallarna
förvärmer luften som tas i reningsverket i luft/luftvärmeväxlare. Temperaturen i
bassänghallen hålls kring 13-15° C vintertid. En luftvärmepump används för
uppvärmning och kylning i kontorsdelen i reningsverket.
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Miljömål
Kommunen bedömer att de miljömål som berör verksamheten i första hand är
”giftfri miljö”, ”ingen övergödning”, ”levande sjöar” och ”god bebyggd miljö”.
Kommunen redovisar i ansökan de områden och effekter som berör ovanstående
miljömål som näringsämnen, vattenhushållning, slamkvalité, lokalisering m.m.

YTTRANDEN
Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Uppsala kommun, Fiskeriverket och Fyrisåns
vattenförbund har kommit in med yttranden. Miljö- och hälsoskyddsnämnden
anger att nämnden deltagit tidigare på olika sätt i tillståndsprocessen och har
ingenting ytterligare att anföra eller tillägga.
Fiskeriverket kan i ärendet inte bedöma om utsläppsnivån av framförallt nitrat från
avloppsreningsverket är så hög att långvarig påverkan på fisk kan uppkomma.
Fiskeriverket har i övrigt inte möjlighet att yttra sig över ärenden som prövas av
miljö-prövningsdelegationer eftersom verket prioriterar de ärenden som inkommer
från miljödomstolarna.
Fyrisåns vattenförbund har yttrat sig över ansökningen och anfört följande.
Vattenförbundet delar Kommunens åsikt om att kostnaderna för att minska
nitrithalterna i utgående vatten från Björklinge avloppsreningsverk förefaller
orimligt höga och tekniskt komplicerade att genomföra. Förbundet anser med
anledning därav, och i kombination med att det inte finns dokumenterat att
nitrithalterna i dagsläget har negativ inverkan på djurlivet i Björklingeån, att det
för närvarande är orimligt att ställa krav på ytterligare åtgärder. Förbundet yrkar
dock på att Kommunen skall genomföra en studie av nitrithalterna nedströms
utsläppspunkten, framförallt under sommarhalvåret, för att beskriva dess påverkan
på vattendraget samt som underlag för ett eventuellt åtgärdsprogram i enlighet
med förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön och
inför framtida satsningar på att tillskapa vandringsvägar för fisk i Björklingeån.

BEMÖTANDE
Kommunen har tagit del av remissinstansernas yttranden och har följande
synpunkter. Fyrisåns vattenförbund har samma uppfattning som Kommunen vad
gäller möjligheten att minska nitrithalten i utgående vatten, som bedöms vara
tekniskt komplicerad och förenad med orimligt höga kostnader. Kommunen delar
därmed också förbundets uppfattning att det mot bakgrund av förhållandena i
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recipienten är orimligt att ställa krav på ytterligare åtgärder. Kommunen
accepterar förbundets förslag beträffande en studie av nitrithalten nedströms
utsläppspunkten som ett led i ökad kunskap om förhållanden i olika delar av
vattendistriktet för norra Östersjön. Sannolikt finns det många åar och vattendrag
med liknande utsläpp och vattenkvalitet inom detta och övriga vattendistrikt i
Sverige.
Yttrandena från Miljö- och hälsoskyddsnämnden och Fiskeriverket föranleder inga
kommentarer.
Sammantaget bedömer Kommunen att remissinstansernas synpunkter inte
föranleder någon ändring eller komplettering av yrkandena eller förslagen till
villkor. Kommunen står därför fast vid de yrkanden och förslag till villkor som
angetts i ansökan om tillstånd. Kommunens provtagningar i recipienten sker i
avvaktan på att samordnade övervakningsprogram upprättas inom ramen för
vattendirektivet.

LÄNSSTYRELSENS BEDÖMNING
Frågan i ärendet gäller ett befintligt tillståndspliktigt avloppsreningsverk med
Naturvårdsverkets dispens enligt 10 § andra stycket miljöskyddslagen (1969:387)
från skyldigheten att ansöka om tillstånd.
Enligt nu gällande miljörättsliga regler, se förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd bilagan till förordningen, utgör Björklinge avloppsreningsverk, SNI- kod– 90.001-1, tillståndspliktig verksamhet, som prövas av
länsstyrelsen (prövningsnivå B). Enligt punkten 2 andra stycket övergångsbestämmelserna till förordningen skall den som vid ikraftträdandet av
förordningen den 1 januari 1999 bedriver tillståndspliktig verksamhet för vilken
Naturvårdsverket medgivit undantag från skyldigheten att ansöka om tillstånd,
senast den 31 december 2007 ha kommit in till tillståndsmyndigheten med en
ansökan om tillstånd.
Miljöbalkens mål
Enligt 1 kap. 1 § MB syftar bestämmelserna i balken till att främja en hållbar
utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en
hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett
skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med
ett ansvar för att förvalta naturen väl. MB skall tillämpas så att
1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om
dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan,
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2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas,
3. den biologiska mångfalden bevaras,
4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social,
kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas,
och
5. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror
och energi främjas så att ett kretslopp uppnås.
Länsstyrelsen gör i denna del den bedömningen att Kommunen visat att verksamheten kommer att bedrivas så att en hållbar utveckling främjas enligt 1 kap. 1§
MB.
De allmänna hänsynsreglerna
Enligt 2 kap. 2 § MB skall alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet
eller vidta en åtgärd skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till
verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa
och miljön mot skada eller olägenhet (det sk. kunskapskravet).
Enligt 2 kap. 3 § MB skall alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet
eller vidta en åtgärd 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 miljön (den sk. försiktighetsprincipen). 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.
Enligt 2 kap. 4 § MB skall alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet
eller vidta en åtgärd undvika att använda eller sälja sådana kemiska produkter eller
biotekniska organismer som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller
miljön, om de kan ersättas med sådana produkter eller organismer som kan antas
vara mindre farliga. Motsvarande krav gäller i fråga om varor som innehåller eller
har behandlats med en kemisk produkt eller bioteknisk organism (den sk. produktvalsprincipen).
Enligt 2 kap. 5 § MB skall alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd
hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning
och återvinning (de sk. hushållnings- och kretsloppsprinciperna). I första hand
skall förnybara energikällor användas.
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Länsstyrelsen gör i denna del den bedömningen att Kommunen visat att
verksamheten med föreslagna skyddsåtgärder kommer att bedrivas enligt de
allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. MB.
Val av plats
Enligt 2 kap. 6 § MB skall det för en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett
mark- eller vattenområde väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att
ändamålet skall kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors
hälsa och miljön. Vid bl.a. tillståndsprövning enligt 9 kap. MB skall bestämmelserna i 3 och 4 kap. MB tillämpas endast i de fall som gäller ändrad användning av
mark- eller vattenområden. Ett tillstånd eller en dispens får inte ges i strid med en
detaljplan eller områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen (1987.10). Små
avvikelser får dock göras, om syftet med planen eller bestämmelserna inte
motverkas.
Länsstyrelsen gör i denna del följande bedömning.
Området omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. Hinder mot
tillstånd utifrån detaljplanesynpunkt eller utifrån områdesbestämmelsesynpunkt
föreligger därför inte.
Björklinge reningsverk är beläget inom område av riksintresse för kulturmiljövården (K30 - Gamla Uppsala samt Fyrisåns och Björklingeåns dalgångar)
enligt de grundläggande hushållningsbestämmelserna i 3 kap. 6 § MB. Eftersom
frågan gäller en befintlig verksamhet och då således ändrad användning av markeller vattenområden inte är aktuell är enligt vad som framgår av ovannämnda
2 kap. 6 § andra stycket MB hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap. MB inte
tillämpliga i ärendet.
Reningsverket är vidare beläget inom yttre skyddszon för vattenskyddsområdet
Uppsala-Vattholmaåsarna, vars västliga gräns i området utgörs av Björklingeån.
Länsstyrelsen har inget ett erinra mot reningsverkets lokalisering ur grundvattenskyddssynpunkt.
Enligt översiktsplan 2006 för Uppsala kommun finns en observationszon på
mellan 300-1000 meter omkring Björklinge avloppsreningsverk, vilket innebär att
vid planläggning, bygglov eller förhandsbesked skall samråd ske med miljökontoret för klarläggande om minsta skyddsavstånd. Av utredningen i ärendet
framgår att närmaste bostadsbebyggelse ligger 210 meter från slamlagret. Som
anförts ovan är fråga om befintligt avloppsreningsverk som funnits på platsen
sedan 1950-talet. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inget att erinra mot
lokaliseringen. Kommunen har redovisat alternativa lokaliseringa för
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verksamheten längre söderut vid Björklingeån men med hänvisning till att
verksamheten pågått på platsen under så lång tid och till att det vore ekonomiskt
orimligt och inte heller miljömässiggt motiverat att flytta avloppsreningsverket har
den befintliga lokaliseringen förordats. Länsstyrelsen gör ingen annan bedömning
härvidlag än att lokaliseringen får accepteras även ur omgivningssynpunkt.
Miljökvalitetsnormer
Enligt 5 kap. 3 § MB skall Länsstyrelsen säkerställa i ärendet att de miljökvalitetsnormer som meddelats enligt 1 § samma kapitel uppfylls. Regeringen har
i förordningen (2001:527) om miljökvalitetsnormer för utomhusluft fastställt
sådana normer för kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, bly,
bensen, partiklar och ozon. Regeringen har också utfärdat en förordning
(2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten.
Länsstyrelsen konstaterar att Mälaren är upptagen som ”andra fiskevatten” i
Naturvårdsverkets förteckning (2002:6) över fiskevatten som skall skyddas enligt
förordningen om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten. För de
parametrar som anges som norm och riktvärden för miljökvalitetsnormen finner
Länsstyrelsen att aktuella ämnen, efter passage i Björklingeån och Fyrisån, når
Mälaren endast i försumbara mängder. Länsstyrelsen finner därför att den sökta
verksamheten inte kommer att medföra att någon miljökvalitetsnorm kommer att
överskridas.
Bedömningen av om verksamheten befaras medföra skada eller olägenhet av
väsentlig betydelse (2 kap. 9 § MB)
Länsstyrelsen gör den bedömningen att någon sådan skada eller olägenhet av
väsentlig betydelse för människors hälsa eller miljön som enligt 2 kap. 9 § MB
kräver regeringens tillåtelse inte kan befaras i förevarande fall.
Motivering av villkor
Enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder gör en ökad tillförsel av näringsämnen (fosfor och kväve) att sjöar, hav och vattendrag eutrofieras. Länsstyrelsen
konstaterar att utifrån den kunskap som finns om recipienten är skälen starka att
införa begränsningar för utsläpp av näringsämnen och material som är syretärande.
Fosfor antas normalt utgöra begränsande faktor för algtillväxt i sötvatten. I fråga
om rening av kväve föreskrivs i kungörelsen (SNFS 1994:7) med föreskrifter om
rening av avloppsvatten från tätbebyggelse att avloppsvatten från tätbebyggelse
som släpps ut i havs- och kustvattenområdet från norska gränsen till och med
Norrtälje kommun skall undergå särskild kväverening, om det härrör från en
tätbebyggelse med mer än 10 000 pe. Krav på kväverening för inlandsverk bör
enligt Naturvårdsverkets uppfattning kunna ställas, med hänvisning till
föreskriften, om mer än 20 ton kväve per år når havet efter rening i avlopps-
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reningsverket och retention (fastläggning) i å och sjösystem. Mängden 20 ton per
år motsvarar den ungefärliga mängd kväve som en tätbebyggelse med 10 000 pe
vid havet, med kväverening av avloppsvattnet enligt föreskriften, släpper ut i
havet. Björklingeån är via Fyrisån och Mälaren förbundet med Östersjön. Vid fullt
utnyttjande av sökt tillstånd beräknas Björklinge avloppsreningsverket släppa ut
10-15 ton kväve per år. Av den utsläppta mängden kommer endast en mycket liten
mängd att nå Östersjön p.g.a. retention i vattensystemet. Det finns således inget
obligatoriskt krav på kväverening utifrån föreskriften. Om det är miljömässigt
motiverat kan ändå krav ställas på kväverening. Utifrån vad som redovisats i
ansökan, om recipientförhållanden vid utsläppspunkten, samt med utgångspunkt i
att fosfor normalt är den begränsande faktorn för algtillväxt i sötvatten är det
Länsstyrelsens uppfattning att det inte är miljömässigt motiverat att ställa krav om
ytterligare kväverening för Björklinge avloppsreningsverk.
Kommunen har åtagit sig att studera nitrithalten i Björklingeån nedströms
avloppsreningsverket. Länsstyrelsen bedömer att detta bör ske inom Kommunens
egenkontroll.
Slutliga villkor bör meddelas för utsläpp av fosfor och syretärande material
(analyserat som BOD7). Länsstyrelsen anser att haltvillkor bör formuleras för
utsläpp från avloppsreningsverket. Dessutom bör ett mängdvillkor formuleras och
ange ett fast riktvärde för högsta tillåtna mängd utsläppt fosfor från behandlat
vatten, bräddat vatten vid avloppsreningsverket och bräddat vatten från ledningsnätet. Mängdvillkoret bör spegla det samlade utsläppet av fosfor som verksamheten ger upphov till. Driftmedelvärdet för fosformängd från behandlat vatten
från avloppsreningsverket under en treårsperiod är i genomsnitt 52 kg/år.
Med utsläppt mängd fosfor uttryckt som mängd per personekvivalent, med
nuvarande reningsresultat som grund och utifrån detta resultat uppräknat till totalt
utsläpp vid belastning av maximalt tillåtet antal pe samt med hänsyn till viss
bräddning, anser Länsstyrelsen att riktvärdet för utsläpp av mängden fosfor kan
anges till 150 kg per år. Fosfor- och BOD7-halterna har under de senaste åren varit
0,15 mg/l respektive 5 mg/ l i medeltal. Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning om lämplig haltnivå för fosfor och BOD7 (0,3 mg/l respektive 10 mg/l).
Med tanke på avloppsreningsverkets andel av Björklingeåns vattenföring vid
lågvatten bör medelvärdet baseras på kvartal istället för Kommunens föreslagna
period om år.
Allmänt sett medför inläckage till avloppsledningsnät med påföljande stora
vattenmängder till avloppsreningsverket sämre möjlighet till god reningseffekt.
Om ovidkommande vatten kan särskiljas till separat dagvattennät eller kopplas
bort helt från ledningsnätet, blir inkommande avloppsvatten till verket mer
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koncentrerat och därmed lättare att behandla. En särskild åtgärdsplan bör upprättas
för åtgärder mot inläckande vatten till ledningsnät och förebyggande arbete mot
bräddning i avloppsreningsverk och ledningsnät. Kommunen anger att det
allmänna ledningsnätet för vatten och avlopp i Uppsala kommun förvaltas som en
sammanhållen anläggning. Prioritering i arbetet med att underhålla och förbättra
ledningsnätet sker på sådant sätt att arbetet koncentreras på de delar som är i sämst
skick i kommunen. Kommunen har således redan en åtgärdsplan som omfattar
hela kommunen. Ledningsnätet för Björklinge ledningsnät bedöms vara i relativt
gott skick. Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning att hela kommunens
ledningsnät kan ses som ett verksamhetsområde och att åtgärder bör sättas in där
de gör bäst effekt. Länsstyrelsen anser därför att någon separat åtgärdsplan för
Björklinge inte är meningsfull. Utfallet för Björklinges del i kommunens
åtgärdsplan bör redovisas årligen i miljörapporten.
Kommunen anger att elektricitet används för drift av reningsverket och
uppvärmning av byggnaderna inom området. Elpannan för området har
omlokaliserats från slamlagerbyggnaden till reningsverksbyggnaden för att minska
energiförlusten i värmeledningarna. Detta har inneburit en 10 % minskning av
elförbrukningen. Uppvärmning av lokaler svarar för cirka 30 % av energiförbrukningen. Temperaturen i bassänghallen hålls kring 13-15 grader C vintertid.
För att minska elförbrukningen förvärms intagsluften till bassänghallen i två
luft/luftvärmeväxlare. En luftvärmepump bidrar till uppvärmning och kylning av
kontorsdelen i reningsverket. Processmässigt och maskintekniskt har
anläggningen successivt uppgraderats. Utvecklingen vad gäller reningsprocesser,
maskinutrustning och styr- och reglerteknik följs fortlöpande, förbättringar görs
vid behov. Energiförbrukningen för driften av reningsverket kan förväntas bli
högre när belastningen på reningsverket ökar genom att mer energi åtgår för drift
av avlopps- och slampumpar. Sammantaget kommer dock elförbrukningen att öka
förhållandevis mindre än anslutningen, då driften av biobädden och uppvärmningen av byggnaderna på området inte påverkas av ökad anslutning. Vid
oförändrad reningsteknik kommer energiförbrukningen per ansluten person att
minska när belastningen ökar. Fjärrövervakning och larmsystem minimerar
besöksfrekvensen vid avloppspumpstationerna vilket innebär färre persontransporter än tidigare. Länsstyrelsen finner att kommunen visat att ett framåtsyftande arbete bedrivs när det gäller energieffektivisering av verksamheten.
Länsstyrelsen anser att ett fortsatt arbete med åtgärder inom energiområdet är
prioriterat, och att det bäst bedrivs i samråd med tillsynsmyndigheten inom ramen
för den löpande tillsynen av verket. Länsstyrelsen anger därför inte något särskilt
villkor rörande energi.
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För att motverka spridning av föroreningar anser Länsstyrelsen att farligt avfall
och kemikalier bör hanteras så att risken för utsläpp minimeras. För att förhindra
att föroreningar sprids måste spill och läckage som kan uppstå vid hantering av
kemiska produkter och farligt avfall kunna samlas upp och omhändertas. I
begreppet hantering ingår även förvaring.
För de villkor i detta tillståndsbeslut som inte motiverats separat gör Länsstyrelsen
den bedömningen att de är vanligt förekommande för denna typ av verksamhet.
Länsstyrelsens sammanfattande bedömning
Länsstyrelsen anser att, om föreskrivna villkor iakttas, verksamheten går att förena
med de allmänna hänsynsreglerna och målen i MB samt med en från allmän
synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurser. Tillstånd skall därför
lämnas till verksamheten. Skäl föreligger att förordna om omedelbar verkställighet
enligt 22 kap. 28 § MB.
Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas hos Nacka 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 IngMarie Askaner, miljösakkunnig. Ärendet har föredragits av miljöskyddshandläggare Lars Andersson, miljöenheten.

Roger Gustafsson

BILAGA
1. Hur man överklagar
2. Beslut om kungörelsedelgivning

Ing-Marie Askaner
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