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Munters Europe AB
c/o Advokat Susanne Åberg Witt-Strömer
Alrutz´Advokatbyrå AB
103 92 STOCKHOLM

Miljöprövningsdelegationen
(MPD)

Delgivningskvitto

Förlängning av prövotid för utsläpp av spillvatten från
verksamheten vid Munters Europe AB:s anläggning i Tobo,
Tierps kommun

BESLUT
Länsstyrelsen i Uppsala län (Miljöprövningsdelegationen) beslutar att förlänga
prövotiden för utsläpp till vatten av ammoniumkväve (NH4-N) samt kemiskt
syreförbrukande ämnen (COD) i den verksamhet som Munters Europe AB
bedriver på fastigheten Tobo 1:27 i Tierps kommun.
Prövotidsredovisningarna med förslag på kompletterande slutliga villkor skall ha
kommit in till Länsstyrelsen senast fyra månader från dagen för det planerade
beslutet i Tierps kommun om anläggande av en avloppsledning från Tobo till
Tierps avloppsreningsverk. Prövotidsredovisningarna skall dock ha kommit in till
Länsstyrelsen senast den 30 juni 2005.
När beslut i Tierps kommun föreligger om anläggande av en avloppsledning från
Tobo till Tierps avloppsreningsverk skall Munters Europe AB så snart som
möjligt meddela detta till Länsstyrelsen.
TIDIGARE BESLUT
Munters Europe AB (nedan kallat Bolaget) meddelades den 20 september 2001
(2410-1534-01) tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken (MB) att i befintlig anläggning
på fastigheten Tobo 1:27 i Tierps kommun årligen tillverka 1 800 m3 avfuktarmaterial, 75 000 m3 CELdek och 6 000 m3 GLASdek.
Länsstyrelsen uppsköt med stöd av 22 kap. 27 § MB frågan om vilka slutliga
villkor som skall gälla för utsläpp till vatten. Under prövotiden skulle Bolaget
utreda och redovisa möjligheterna att genom processinterna åtgärder separera och
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separat behandla olika typer av processpillvatten och möjligheterna till
recirkulation och återanvändning av vatten i de olika processerna. Syftet skulle
vara att minska mängden processpillvatten till Toboån. Kostnaderna för utredda
åtgärder skulle även redovisas (U1). Vidare skulle bolaget utreda ytterligare
åtgärder, exempelvis olika typer av reningstekniker, med syfte att minska
utsläppen av föroreningar till Toboån. Särskilt skulle uppmärksammas utsläppen
av suspenderad substans, ammonium, metaller och organiskt material.
Målsättningen med utredningen skulle vara att utsläppet av suspenderad substans,
ammonium, metaller och organiskt material till Toboån, även vid sökt maximal
produktion, skulle vara väsentligt lägre än de varit under åren 1999-2000.
Utredningen skulle utgå från och redovisa bästa möjlig teknik avseende bl.a.
råvaror, processer och rening. Kostnaderna för utredda åtgärder skulle även
redovisas (U2). Vidare skulle Bolaget genomföra recipientprovtagning i Toboån i
samråd med Tierps kommun och Fyrisåns vattenförbund. Provtagning skulle ske
uppströms och nedströms bolagets utsläppspunkt för processpillvatten och syfta
till att utreda processpillvattnets påverkan på vattenkvalitén och övriga
förhållanden i Toboån. Provtagning skulle påbörjas snarast (U3). Utredningarna
med förslag till slutliga villkor skulle lämnas till Länsstyrelsen senast den 1
oktober 2002.
Bolaget kom den 30 september 2002 in med begärda prövotidsredovisningar och
förslag på slutliga villkor i vissa avseenden. Bolaget begärde förlängd prövotid för
utsläpp till vatten av ammoniumkväve (NH4-N) samt kemiskt syreförbrukande
ämnen (COD) med ytterligare ett år.
Länsstyrelsen beslutade den 2 juni och den 10 september 2003 (551-12631-02 och
551-9713-03) att fastställa kompletterande slutliga villkor (villkor 7 och 8) för
utsläpp till vatten av SÄGF/A (suspenderande ämnen) och zink. Länsstyrelsen
uppsköt i enlighet med Bolagets begäran frågan om vilka slutliga villkor som
skall gälla för utsläpp av ammoniumkväve (NH4-N) samt kemiskt
syreförbrukande ämnen (COD). Prövotidsredovisningarna skulle komma in till
Länsstyrelsen senast den 2 juni 2004.

REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET
Bolaget kom den 14 maj 2004 in med en ansökan om uppskov med resterande
prövotidsredovisningar. Som grund för ansökan anfördes att utredningarna har
tagit längre tid än beräknat och att Tierps kommun numera har planer på att
anlägga en avloppsledning från Tobo till Tierps reningsverk, vilket Bolaget anser
miljömässigt vara en bättre lösning än en intern rening. Bolaget ansöker om
förlängd prövotid i avvaktan på kommunens beslut om den planerade
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avloppsledningen och föreslår att tidpunkten för prövotidsredovisningarnas
ingivande skjuts upp till fyra månader efter dagen för kommunens beslut om
avloppsledningen.
Ansökan om uppskov av prövotidsredovisningen har kungjorts i Upsala Nya
Tidning och i Arbetarbladet den 28 maj 2004.
Länsstyrelsen har remitterat ärendet till Bygg-och miljönämnden och Kommunteknik i Tierps kommun samt till Fyrisåns vattenförbund.

BOLAGETS ANSÖKAN
Bolaget har tillsammans ÅF Energi Miljö undersökt olika reningsalternativ dels i
laboratorieskala och dels i pilotskala. På grund av förskjutningar i tidplanen
beroende på diverse oförutsedda problem har inte allt utredningsarbete kunnat
avslutas.
Under tiden har Tierps kommun utrett möjligheten att dra en avloppsledning från
Tobo samhälle till kommunens avloppsreningsverk i Tierp. Bolaget har med
anledning av detta fört diskussioner med kommunen om att få ansluta sitt
avloppsvatten till det kommunala nätet för behandling i avloppsreningsverket i
Tierp. Därmed skulle avloppsvattnet från Bolaget inte föras till Toboån och vidare
till Fyrisåns känsliga vattenavrinningsområde utan till Tämnarån och vidare ut i
Östersjön. Detta förefaller enligt Bolaget vara ett miljömässigt bättre alternativ än
rening inom Bolagets egna verksamhet. Ekonomiskt sett skulle en anslutning till
det kommunala nätet troligen bli billigare än en investering och drift av en intern
reningsanläggning.
Kommunen avser att ta upp frågan om en avloppsledning mellan Tobo och Tierp
till beslut i augusti 2004. I samband med det beslutet är det rimligt att bolaget kan
få besked om en eventuell anslutning av sitt avloppsvatten till det kommunala
nätet. En avledning till det kommunala nätet är troligen den bästa lösningen men
eftersom det inte står klart om det är ett möjligt alternativ förrän tidigast i augusti
så saknar bolaget i dagsläget underlag för att lämna förslag till
utsläppsreducerande åtgärder och slutliga villkor. Bolaget anser inte att det i
dagsläget innan kommunen tagit sitt beslut om ledningsdragning är lämpligt att
påbörja det projekteringsarbete som krävs för att de ska kunna lämna uppgifter
om såväl investerings- som driftkostnader.
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YRKANDEN OCH ÅTAGANDEN
Bolaget räknar med att kunna redovisa sin prövotidsredovisning fyra månader
efter kommunens beslut om avloppsledning från Tobo till Tierp och åtar sig att
meddela datum för inlämnande när det kommunala beslutet fattats.

YTTRANDEN
Bygg- och miljönämnden i Tierps kommun och Fyrisåns vattenförbund har inget
att erinra mot bolagets begäran om förlängning av prövoperioden. Kommunteknik
har inte kommit in med något yttrande.

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 frågan om
ersättning eller andra villkor till dess erfarenhet har vunnits av verksamhetens
inverkan. Den uppskjutna frågan skall avgöras så snart som möjligt.
Länsstyrelsen konstaterar att ett av åtgärdsalternativen i förevarande fall, dvs.
anslutning av avloppsvattnet till kommunens eventuella nya ledning från Tobo till
Tierp avloppsreningsverk, ännu inte är möjliga att utreda på grund av att viktiga
beslut som bolaget inte råder över ännu inte är fattade. Bolaget kommer med
största sannolikhet att få ett besked under hösten.
Resultatet av de prover som tagits fram till och med april 2004 på avloppsvattnet
som släpps i Toboån visar att gällande och provisoriska rikt- och gränsvärden
innehålls. Länsstyrelsen anser att anslutning av avloppsvattnet från Bolagets
verksamhet till den planerade avloppsledningen från Tobo till Tierps reningsverk
är väl värd att vidare undersöka i förevarande fall. Bolaget kommer med största
sannolikhet att få ett besked om anslutning under hösten 2004. Den begärda
anståndstiden är inte orimligt lång. Länsstyrelsen bedömer att ett uppskov av
prövotidsredovisningen i detta fall kan göras utan att olägenheter uppstår. De
tidigare beslutade provisoriska villkoren P1-P3 fortsätter att gälla. Länsstyrelsen
har således inget att erinra mot Bolagets begäran att få uppskov med att inkomma
med kompletteringar till den inlämnade prövotidsredovisningen samt förslag till
slutliga villkor avseende utsläpp av ammoniumkväve och kemiskt
syreförbrukande ämnen (COD). För det fall att kommunens beslut skulle bli att
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kommunen inte satsar på den aktuella avloppsledningen skall även ett sista datum
för prövotidsredovisningarna anges.
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 IngMarie Askaner, miljösakkunnig. Ärendet har föredragits av
miljöskyddshandläggare Mona J-Åkerström, miljöenheten.

Roger Gustafsson

Ing-Marie Askaner

BILAGA
1. Hur man överklagar
2. Beslut om kungörelsedelgivning
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Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm
Bygg- och miljönämnden i Tierps kommun, 815 80 Tierp
Kommunstyrelsen i Tierps kommun, 815 80 Tierp
Fyrisåns vattenförbund, Miljökontoret, 753 75 Uppsala
Biblioteket, Bruksgatan 4 B, 748 50 Tobo

