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Östhammars kommun
Tekniska kontoret
Box 66
742 21 ÖSTHAMMAR

Miljöprövningsdelegationen
(MPD)

Förlängning av prövotiden vad gäller utredningar och slutliga
villkor om alternativ slamhantering och om resthalt av
ammoniumkväve i behandlat avloppsvatten vid Österbybruks
avloppsreningsverk i Östhammars kommun
BESLUT
Länsstyrelsen i Uppsala län (Miljöprövningsdelegationen) beslutar med stöd av
22 kap. 27 § jämfört med 19 kap. 5 § 10 miljöbalken (MB) att förlänga prövotiden
gällande dels utredning och slutliga villkor om alternativ slamhantering samt dels
utredning och slutliga villkor om resthalt av ammoniumkväve i behandlat
avloppsvatten i den verksamhet som Östhammars kommun (org.nr. 212000-0290)
bedriver i Österbybruks avloppsreningsverk på fastigheten Films-Österby 3:13 i
Östhammars kommun.
Prövotiden förlängs till och med den 30 juni 2010. Under prövotiden ska
Östhammars kommun utreda frågan om vilka slutliga villkor som ska gälla för
alternativ slamhantering (slamtorkbäddar), samt om vilka slutliga villkor som ska
gälla för resthalt av ammoniumkväve i behandlat avloppsvatten vid
avloppsreningsverket enligt följande.
U 1. Östhammars kommun ska redovisa teknisk beskrivning över slamtorkbäddarnas funktion och utformning, där åtgärder för skydd av mark och
grundvatten samt teknik för att undvika luktolägenheter särskilt ska beaktas.
U 2. Östhammars kommun ska redovisa möjligheten att tekniskt klara ett
riktvärde, beräknat som kvartalsmedelvärde, innebärande att resthalten
ammoniumkväve, inte får överstiga 5 mg/liter i utgående behandlat
avloppsvatten från avloppsreningsverket samt de ekonomiska konsekvenserna
av detta. En energianalys ska vidare göras över det biologiska reningssteget
och förslag till energimässig optimering och energisparande åtgärder
redovisas i prövotidsredovisningen.
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Under den förlängda prövotiden ska i likhet med vad som tidigare gällt följande
provisoriska föreskrift gälla.
P 1. Östhammars kommun ska hålla resthalterna av ammonium på en så låg halt
som möjligt i samlat utgående avloppsvatten.
TIDIGARE BESLUT
Länsstyrelsen (MPD) beslutade den 2 september 2004 (dnr. 551-7269-03) att
meddela Östhammars kommun tillstånd enligt 9 kap. MB till utsläpp av
avloppsvatten från bebyggelsen i Österbybruk m.fl. tätorter till Nerån efter rening i
Österbybruks avloppsreningsverk på fastigheten Films-Österby 3:13 i Östhammars
kommun. Länsstyrelsen uppsköt under en prövotid frågan om vilka slutliga villkor
som ska gälla för alternativ slamhantering och för resthalt av ammoniumkväve i
behandlat avloppsvatten från avloppsreningsverket. Länsstyrelsen (MPD)
beslutade den 9 juni 2005 (dnr. 551-4513-05) att förlänga prövotiden till och med
den 15 februari 2006. Som provisorisk föreskrift under prövotiden gäller enligt
beslutet att kommunen under prövotiden ska hålla resthalterna av ammonium på
en så låg halt som möjligt i samlat utgående avloppsvatten.
REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET
Östhammars kommun, nedan kallad kommunen, inkom den 13 februari 2006 med
en prövotidsredovisning. Redovisningen kompletterades den 16 oktober 2006.
Kommunen anmälde den 31 oktober 2007 till tillsynsmyndigheten (Miljö- och
hälsoskyddsnämnden i Östhammars kommun) ombyggnation och ändring av
processen vid reningsverket. Fråga var enligt tillsynsmyndigheten om mindre
ändring enligt 21 § 3 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd.
Kommunen inkom den 31 januari 2008 till Länsstyrelsen med begäran om
förlängd prövotid i ärendet.
Begäran om förlängd prövotid kungjordes den 16 maj 2008 i Uppsala Nya Tidning
samt i Upplands Nyheter.
Begäran har vidare remitterats till Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Östhammars
kommun och till Fyrisåns Vattenförbund för yttrande.
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SÖKANDENS TALAN
Kommunen begär att få skjuta upp tidpunkten för utredning och förslag på slutligt
villkor vad gäller ammoniumhalt till den 1 juli 2010. Anledningen är att
reningsverket har byggts om till satsvis rening med beräknad driftsstart den 1 juli
2008. Kommunen anser att det är lämpligt att utvärdera normal drift under ett år
och därefter tar försök med driftsoptimering ytterliggare ett år.
YTTRANDEN
Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Östhammars kommun och Fyrisåns Vattenförbund har yttrat sig och har inget att erinra mot att prövotiden förlängs i enlighet
med ansökan.
LÄNSSTYRELSENS BEDÖMNING
Enligt 22 kap. 27 § jämfört med 19 kap. 5 § första stycket 10 MB får
Länsstyrelsen när verkningarna av verksamheten inte kan förutses med tillräcklig
säkerhet vid meddelande av tillstånd till verksamheten skjuta upp fråga om
ersättning eller andra villkor till dess erfarenhet har vunnits av verksamhetens
inverkan. Den uppskjutna frågan skall avgöras så snart som möjligt.
Länsstyrelsen bedömer att förlängd prövotid är rimligt mot bakgrund av att verket
byggs om och att hela reningsprocessen ändras. Att verket skulle komma att byta
reningsprocess var inget som förutsågs när tillståndet meddelades. Tillsynsmyndigheten har bedömt processbytet som en mindre ändring av verksamheten i
enlighet med 5 § tredje stycket förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd. Remissinstanserna har inget att erinra mot att prövotiden förlängs.
Länsstyrelsen anser att hinder mot förlängning av prövotiden i enlighet med
kommunens begäran inte föreligger. Beträffande utredningsvillkoret om alternativ
slamhantering har kommunen framfört att det alternativet inte längre är aktuellt.
Länsstyrelsens förordar dock att samtliga utredningar redovisas vid samma
tidpunkt. Länsstyrelsen anser att det finns skäl till att prövotiden förlängs till och
med den 30 juni 2010.
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Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas hos miljödomstolen, Nacka tingsrätt, se bilaga 1.
Beslut om kungörelsedelgivning
Se bilaga 2.
Beslut i ärendet har fattats av miljöprövningsdelegationen. I beslutet har deltagit
länsassessor Roger Gustafsson, ordförande, och miljöskyddshandläggare IngMarie Askaner, miljösakkunnig. Ärendet har föredragits av miljöskyddshandläggare Tomas Waara, miljöenheten.

Roger Gustafsson

Ing-Marie Askaner

BILAGA
1. Hur man överklagar
2. Beslut om kungörelsedelgivning
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