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Omprövning av beslut om slutliga villkor samt fortsatt prövotid
för utsläpp av spillvatten från verksamheten vid Munters Europe
AB:s anläggning i Tobo, Tierps kommun
BESLUT
Länsstyrelsen i Uppsala län (miljöprövningsdelegationen) omprövar beslutet den
2 juni 2003 (551-12631-02) i den del som avser utredningar och föreskrifter under
fortsatt prövotid, överst på sidan 2 (9). Efter omprövningen har avsnittet under
rubriken Utredningar och föreskrifter under fortsatt prövotid följande lydelse.
Länsstyrelsen uppskjuter med stöd av 22 kap. 27 § jämfört med 19 kap. 5 §
första stycket 10 MB frågan om vilka slutliga villkor som skall gälla för
utsläpp av ammoniumkväve (NH4-N) samt kemiskt syreförbrukande ämnen
(COD). Under prövotiden skall Munters Europe AB utreda hur utsläppen av
ammoniumkväve (NH4-N) kan minskas. Dessutom skall relationen mellan
COD och totalt organiskt kol (TOC) belysas genom fortsatt provtagning. I
prövotidsredovisningarna skall ingå de mätresultat som erhållits till och med
den 30 april 2004 avseende COD/TOC för bedömning av om de av bolaget
föreslagna åtgärderna i detta ärende har påverkat utsläppet av COD/TOC.
Prövotidsredovisningarna skall ha kommit in till Länsstyrelsen senast den
2 juni 2004.
Till dess Länsstyrelsen beslutar annat skall i nu aktuella avseenden följande
provisoriska föreskrifter gälla.
P1. Utsläppet av ammoniumkväve (NH4-N) får som riktvärde*1 och
månadsmedelvärde uppgå till högst 3,5 kg per dygn.
P2. Utsläppet av kemiskt syreförbrukande ämnen (COD) får som riktvärde*1
och månadsmedelvärde uppgå till högst 3 kg per dygn.
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http://www.c.lst.se
POSTADRESS: 751 86 UPPSALA BESÖKSADRESS: HAMNESPLANADEN 3
TELEFON: 018 - 19 50 00 TELEFAX: 018 -12 00 11 E-POST: lansstyrelsen@c.lst.se
POSTGIRO 3 51 73-4 / 6 88 03-6 ORGANISATIONSNUMMER: 202100-2254 (VAT SE202100225401)

BESLUT

2 (4)

2003-09-10

Dnr: 551-9713-03

P3. pH i utgående behandlat processavloppsvatten skall som riktvärde*1 ligga
mellan 6,8-7,8.
*1 Med riktvärde avses ett värde som, om det överskrids, ålägger bolaget att vidta åtgärder så
att villkoret inte överskrids och förhindrar att överskridandet upprepas.

*2 Med gränsvärde avses ett värde som aldrig får överskridas.

REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET
Länsstyrelsen i Uppsala län (Miljöprövningsdelegationen) godkände den 2 juni
2003 (551-12631-02) då aktuella prövotidsredovisningar och avslutade prövotiden
avseende utsläpp till vatten i aktuella delar samt fastställde kompletterande
slutliga villkor i tillstånd meddelat enligt 9 kap. miljöbalken (MB) den
20 september 2001 (2410-1534-01) för den verksamhet som Munters Europe AB
(556380-3039) bedriver på fastigheten Tobo 1:27 i Tierps kommun. Vidare
uppsköt Länsstyrelsen med stöd av 22 kap. 27 § MB frågan om vilka slutliga
villkor som skall gälla för utsläpp av ammoniumkväve (NH4-N) samt kemiskt
syreförbrukande ämnen (COD) samt föreskrev att Munters Europe AB under
prövotiden skall utreda hur utsläppen av ammoniumkväve (NH4-N) samt COD
kan minskas. Länsstyrelsen föreskrev dessutom, att relationen mellan COD och
totalt organiskt kol (TOC) skall belysas genom fortsatt provtagning.
Munters Europe AB (Bolaget) har överklagat beslutet att Bolaget under den
fortsatta prövotiden skall utreda hur utsläppen av COD kan minskas. Det
överklagade beslutet bör även enligt Bolaget kompletteras med föreskrift om när
prövotidsutredningarna skall redovisas. Bolaget har som skäl för överklagandet i
korthet anfört följande. Syftet med den föreslagna fortsatta prövotiden var att
kunna belysa frågan om relationen mellan COD och TOC genom fortsatt
provtagning för att därigenom få ett underlag till att meddela villkor för
syreförbrukande ämnen med parametern TOC (totalt organiskt kol) i stället för
COD (kemisk syreförbrukning). Med formuleringen i det överklagade beslutet
innefattas även utredning om hur utsläppen av syreförbrukande ämnen kan
minskas, vilket enligt Bolaget skulle medföra krav på alltför kostnadskrävande
utredningar.
Länsstyrelsen har under hand kommunicerat förslag till ändrad formulering med
Bolaget.

MOTIVERING
Länsstyrelsen prövar möjligheten att genom omprövning ändra det överklagade
beslutet i enlighet med yrkandet. Länsstyrelsen får härvidlag anföra följande.
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I 27 § förvaltningslagen (1986:223) finns regler om myndighetens omprövningsplikt. Sålunda framgår att finner en myndighet att ett beslut, som den har meddelat
som första instans, är uppenbart oriktigt på grund av nya omständligheter eller av
någon annan anledning, skall myndigheten ändra beslutet, om det kan ske snabbt
och enkelt och utan att det blir till nackdel för någon enskild part. Omprövningsskyldigheten enligt 27 § förvaltningslagen är en minimireglering. Den är inte
avsedd att inskränka myndigheternas självrättelsebefogenhet med hänsyn till de
sedvanerättsliga reglerna om förvaltningsbesluts rättskraft. Enligt dessa principer
har myndigheterna vidsträckta befogenheter att ompröva sina beslut.
Länsstyrelsen gör i sak följande bedömning.
Prövotidutredningarna skall redovisas till Länsstyrelsen inom cirka ett år. På
grund av felskrivning har tidpunkten tappats bort i texten vid den slutliga
utformningen av det överklagade beslutet. Tidpunkten skall i enlighet med
yrkandet bestämmas till senast den 2 juni 2004.
I ansökan föreslår Bolaget ett antal åtgärder för att minska utsläppet av NH4-N.
När dessa åtgärder vidtas bör med all sannolikhet även utsläppet av COD minska.
Länsstyrelsen delar Bolagets uppfattning om att det ur recipientens synvinkel är
mest angeläget att minska utsläppet av ammoniumkväve (NH4-N). Några
särskilda krav på att ytterligare utreda minskning av utsläppet av syreförbrukande
ämnen är därför nu inte motiverat. Länsstyrelsen behöver dock inför prövningen
av vilka slutliga villkor för syreförbrukande ämnen som skall föreskrivas, ett
underlag för hur utsläppen av COD/TOC påverkats av de olika åtgärderna.
Prövotiden bör således inte enbart innefatta utredning av relationen mellan COD
och TOC, utan även förslag på slutligt villkor för utsläpp av TOC.
Länsstyrelsen har inget att erinra mot att beslutet avseende prövotidsutredningar
ändras och utformas enligt ovan.
Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas hos Stockholms tingsrätt, miljödomstolen, se bilaga 1.
Beslut om kungörelsedelgivning
Se bilaga 2.
Beslutet har fattas av miljöprövningsdelegationen. I beslutet har deltagit
länsassessor Roger Gustafsson, ordförande, och miljöskyddshandläggare IngMarie Askaner, miljösakkunnig. Ärendet har föredragits av miljöhandläggare Ulf
Lindblom, miljöenheten.

Roger Gustafsson

Ing-Marie Askaner
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BILAGA
1. Hur man överklagar
2. Beslut om kungörelsedelgivning
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