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Återkallelse av tillstånd till utsläpp av avloppsvatten från 
Samariterhemmets sjukhus i Uppsala 
 
 
BESLUT 
 
Länsstyrelsen i Uppsala län, Miljöprövningsdelegationen (MPD), återkallar 
tillståndet enligt miljöskyddslagen (1969:387) den 6 december 1996 (246-623-94) 
för Landstinget i Uppsala Län att släppa ut avloppsvatten från Samariterhemmets 
sjukhus till Kungsängsverket (Uppsala avloppsreningsverk) i Uppsala, Uppsala 
kommun. 
 
 
REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET 
 
Länsstyrelsen meddelade den 6 december 1994 (246-623-94) Landstinget i 
Uppsala Län tillstånd enligt miljöskyddslagen att släppa ut avloppsvatten från 
Samariterhemmets sjukhus till Kungsängsverket i Uppsala. Prövningsgrunden var 
punkt 92.02 (Utsläpp av avloppsvatten från sjukhus) i bilagan till miljöskydds- 
förordningen (1989:364). 
 
Landstinget i Uppsala Län har begärt att tillståndet upphävs. Som skäl för 
upphävande har anförts följande. Verksamheten är liten och röntgenavdelningen 
kommer att digitaliseras, vilket innebär att inga fotokemikalier kommer att 
användas. Genom ändringar i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd är verksamheten inte längre tillståndspliktig. 
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Uppsala kommun anser att Landstingets 
begäran om upphävande av miljötillståndet bör bifallas. 
 

Samariterhemmets sjukhus 
Landstinget i Uppsala Län 
Box 609 
751 25 UPPSALA 
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LÄNSSTYRELSENS BEDÖMNING 
 
Miljöbalken trädde i kraft den 1 januari 1999. Enligt 5 § lagen (1998:811) om 
införande av miljöbalken skall tillstånd enligt miljöskyddslagen fortsätta att gälla 
och skall anses meddelade med stöd av motsvarande bestämmelser i miljöbalken. 
 
Enligt bilagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är 
sedan den 1 december 2001 sjukhus med fler än 700 vårdsplatser (SNI kod 85.11-
1) tillståndspliktiga, prövningsnivå B, vilket innebär prövning hos länsstyrelsen 
(miljöprövningsdelegationen). Sjukhus med fler än 200 men högst 700 
vårdsplatser (SNI kod 85.11-2), prövningsnivå C, är anmälningspliktiga till miljö- 
och hälsoskyddsnämnden. 
 
Samariterhemmets sjukhus har 73 vårdsplatser. Sjukhuset är därför numera varken 
tillstånds- eller anmälningspliktigt enligt miljöbalken. Frågan om återkallelse av 
tillstånd på grunder som i förevarande fall är inte reglerad i miljöbalken. Enligt 
allmänna förvaltningsrättsliga grundsatser finns det emellertid alltid möjlighet att 
som i förevarande fall återkalla ett tillstånd om tillståndshavaren begär det och 
verksamheten inte längre är tillståndspliktig. Med hänsyn härtill och till att verk-
samheten vid Samariterhemmets sjukhus inte längre kräver tillstånd enligt 
miljöbalken skall tillståndet återkallas i enlighet med ansökan. 
 
Upplysningar 
Landstinget anger att Samariterhemmet organisatoriskt ingår som en del i 
Akademiska sjukhuset och därför kommer att omfattas av gällande miljötillstånd 
för Akademiska sjukhuset. Länsstyrelsen konstaterar att respektive tillstånd är 
unikt knutet till den verksamhet som varit föremål för prövning. Meddelat 
tillstånd för Akademiska sjukhuset kan därför inte omfatta verksamheten vid 
Samariterhemmets sjukhus. 
 
Hur man överklagar 
Detta beslut kan överklagas till Stockholms tingsrätt, miljödomstolen, se bilaga 1. 
 
Beslut om kungörelsedelgivning 
Se bilaga 2. 
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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 
miljöskyddshandläggare Lars Andersson, miljöenheten. 
 
 
 
 
Roger Gustafsson  Ing-Marie Askaner 
 
 
 
BILAGA 
1. Hur man överklagar 
2. Beslut om kungörelsedelgivning 
 
 
 
SÄNDLISTA 
Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Uppsala kommun, Box 216, 751 04 Uppsala 


